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XTRA-PRESTATIES
De nieuwe compound BRM X L01 komt rechtstreeks 
voort uit Brembo’s ervaringen in de auto- en 
motorsport en als Original Equipment-fabrikant. 
Dit hightech materiaal is speciaal ontwikkeld voor 
bestuurders die ook bij normaal gebruik op de 
weg het maximale uit hun auto willen halen zonder 
concessies te hoeven doen op het gebied van 
comfort en duurzaamheid.

         PEDAALGEVOEL

De remblokken van de Xtra-serie onderscheiden 
zich mede door hun voortreffelijke 
pedaalfeedback, waardoor ze perfecte 
doseerbaarheid combineren met een sportieve 
rijbeleving.

FADING

De uiterst constante remwerking  
tijdens zowel remcycli bij hoge 

temperaturen  
als daaropvolgende testcycli bij 
koude schijven, vormt de beste 

garantie op een veilig weggedrag.

BREMBO XTRA-REMBLOKKEN
De ideale oplossing om de hoge prestaties van Brembo's Max- en 
Xtra-schijven optimaal tot hun recht laat komen.

         COMFORT

De compound is ontwikkeld voor sportief gebruik op 
de weg. Daarom is behalve aan de prestaties ook veel 
aandacht besteed het comfort, dat zelfs bij het meest 
veeleisende gebruik gewaarborgd blijft.

STABIELE WRIJVINGSCOËFFICIËNT 

De ongeacht de gebruiksomstandigheden stabiele 
wrijvingscoëfficiënt garandeert een gelijkmatige verdeling van 

de warmte en druk. Dit voorkomt de vorming van 'hot spots' 
(vervormingen) op het remvlak en de trillingen die zich als gevolg 

daarvan tijdens het remmen kunnen voordoen.

GERINGERE SLIJTAGE  
EN SCHONERE VELGEN

Uit talloze tests op de proefbank en op de weg is  
gebleken dat de slijtage van zowel de schijven als  

de remblokken zelf aanzienlijk minder is dan 
bij toepassing van remblokken van standaard 

frictiemateriaal. De verminderde slijtage van de 
wrijvingscomponenten zorgt bovendien voor een 

geringere remstofproductie,  
waardoor de velgen schoner blijven.

ECE R90: VOOR STRAATGEBRUIK
Alle Brembo Xtra-producten  
zijn goedgekeurd voor gebruik op de openbare 
weg volgens de ECE R-90-norm.

PRODUCTLIJN
Met meer dan honderd verschillende 
artikelnummers dekt het specifiek voor 
de Max- en Xtra-schijven ontwikkelde 
assortiment Xtra-remblokken een breed 
scala aan recente compacte, middelgrote en 
sportieve auto's.

MERKLOGO
Het Brembo-logo op de achterplaat 
en het frictiemateriaal versterkt de 
herkenbaarbaarheid en de exclusieve 
uitstraling van de Xtra-remblokken.

Brembo

Materiale 1

Vergelijkingstest 
uitgevoerd in combinatie 
met Xtra- en Max-
schijven
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