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ZACISKI BREMBO XTRA:  
BARWNY AKCENT NA KOŁACH! 

 
Nowe części zamienne charakteryzują się oryginalną estetyką,  
jak również wysoką jakością i technicznym zaawansowaniem 

 
Stezzano (Włochy), 25 maja 2022 r. – Brembo, wiodąca firma w dziedzinie rozwoju i 
produkcji wysokiej klasy układów hamulcowych, wprowadza na rynek najnowszą linię części 
zamiennych: zaciski Xtra. Zaciski Xtra są przeznaczone do samochodów klasy premium, 
charakteryzują się oryginalnymi kolorami i są proste w montażu. Nowe produkty poszerzają 
ekskluzywną ofertę Brembo dla rynku wtórnego i uzupełniają serię Xtra, obejmującą klocki 
i tarcze hamulcowe Brembo Xtra. 
 
Projekt zacisków Brembo Xtra bazuje na doświadczeniu firmy w zakresie oryginalnego 
wyposażenia (OE). Podczas pracy inżynierowie zastosowali bogate techniczne know-how, 
a przede wszystkim zadbali o estetykę. W ten sposób powstał nowy asortyment stałych 
zacisków aluminiowych, które wyglądają zjawiskowo oraz charakteryzują się wysoką 
jakością, niezawodnością i wydajnością. Oferując zaciski Xtra, firma udowadnia, że jest 
"dostawcą rozwiązań" spełniających specyficzne oczekiwania klientów. 
 
Kierowcy będą mogli wybrać wyjątkowy kolor, który najlepiej podkreśli charakter ich 
samochodu klasy premium. Standardowa paleta barw obejmuje czerwony, żółty, czarny i 
szary, ale na życzenie klientów dostępne będą również inne odcienie.  
 
Gama zacisków Brembo Xtra pojawi się na rynku w czerwcu 2022 r. w zestawach 
zawierających dwa stałe aluminiowe zaciski i dwa zestawy akcesoriów (sprężyny i 
sworznie).  
 
Lista dostępnych zastosowań znajduje się na stronie: www.bremboparts.com. 
 
O firmie Brembo SpA  
Brembo SpA jest światowym liderem i uznanym innowatorem technologii hamulcowej dla branży 
motoryzacyjnej. Brembo dostarcza wysokiej jakości układy hamulcowe dla najważniejszych producentów 
samochodów, pojazdów użytkowych i motocykli na całym świecie, a także sprzęgła i inne komponenty 
wyścigowe. Firma Brembo jest również liderem w świecie wyścigów, w których zdobyła ponad 500 tytułów 
mistrzowskich. Obecnie firma działa w 15 krajach na 3 kontynentach, posiada 29 zakładów produkcyjnych i 
obiektów biznesowych oraz zatrudnia ponad 12 200 pracowników, z których około 10% to inżynierowie i 
specjaliści ds. produktów działający w obszarze badań i rozwoju. Obrót firmy w 2021 roku wyniósł 2.777,6 mln 
euro (31.12.2021). Brembo posiada takie marki jak Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini 
i SBS Friction. 
 
 
Więcej informacji:  Roberto Cattaneo - Chief Communication Officer Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6052347 @: roberto_cattaneo@brembo.it 
    
   Monica Michelini – Product Media Relations, Brembo SpA 
   Tel. +39 035 6052173 @: monica_michelini@brembo.it 
    
   W Polsce: Dagmar Klein / Jacek Skolimowski – Brembo Media Consultants 
   Tel. + 49 89 89 50 159-0 @: d.klein@bmb-consult.com / j.skolimowski@bmb-consult.com 
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