
35.000 km eller mere?
… med garanti!
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Vi har aldrig været i tvivl om, at NK produkter opfylder markedets 

højeste krav til kvalitet og levetid.

Derfor indførte vi for et par år siden 5 års garanti mod produktions- 

og materialefejl på alle NK produkter. Og derfor udvider vi nu med 

en slidgaranti på NK bremseklodser. 

Vi garanterer, at et sæt NK bremsklodser kan holde til mindst  

35.000 km. 

  ,gnirecalpleska go ledom ,ekræmlib tesnau  go remmunerav tesnaU

giver vi et nyt sæt bremseklodser kvit og frit i bytte, hvis vore 

produkter ikke holder, hvad vi lover.

For at markere garantien, har vi introduceret et særligt kilometer 

garantilogo, som du kan finde på emballagen.

Helt ny
Mange kilometer forude
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NK tilbyder et af de bredeste programmer i bremseklodser til 

personbiler og varevogne. Vort program dækker modeller fra 

1980erne og til frem til de allernyeste. 

NK bremseklodser bremser sikkert og stabilt under alle forhold, 

de er slidstærke og komfortable med lavt støjniveau. NK 

bremseklodser er i ”Matching Quality” med dimensioner og tilbehør 

i henhold til OE,  hvilket sikrer problemfri montage og funktionalitet. 

De er ligeledes typegodkendt efter den internationale ECE R90 

standard.

Kilometergarantien gælder ved returnering af de pågældende bremseklodser 
med dokumentation for kilometerstand på udskiftningstidspunktet og 
værkstedets stempel. F.eks. kan kopi fra bilens servicebog anvendes.

Efter 35.000 km
Slidt, men stadig OK



Vi vil være de bedste til at 
tilvejebringe de reservedele, 
du har brug for.

MEKANISKE BREMSEDELE
// Bremseskiver
// Bremseklodser
// Bremsetromler 
// Bremsebakker
// Bremsekabler
// Slidindikatorer
// ABS sensorer
// Monteringsdele osv.

HYDRAULISKE BREMSEDELE
// Bremsecalipre
// Bremsecalipre, tilbehørsprogram
// Bremseslanger
// Hoved bremsecylinder
// Hjul bremsecylinder

STYRETØJSDELE
// Styrestænger
// Bærearme
// Styrekugler
// Hjullejesæt
// Bærekugler
// Styreboltssæt
// Bøsninger
// Stabilisatorbolte osv.

KOBLINGSDELE
// Koblingssæt
// Centraludrykkere
// Koblingshydraulik 
// Ombygningssæt, dobbelt svinghjul

AFFJEDRING OG TRANSMISSIONSDELE
// Støddæmpere
// Spiralfjedre
// Fjerderbenslejer
// Drivaksler
// Drivled
// Manchetsæt til drivled

ELEKTRISKE DELE
// Startere
// Generatorer
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