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TUOTEUUTISET 16

TRICK FLOW MOPAR BB -sylinterikannet saatavilla!

Amerikkalaista laatutyötä

Odotus on ollut pitkä, mutta nyt se viimein on ohi—Trick Flown alumiinikannet isolohko -Moparin ovat saatavilla! PowerPort 240 –kannet
ovat taattua Trick Flown CNC -koneistettua laatua. PowerPort 240 –
kansissa on voitelua parannettu siirtämällä öljyreikiä ja optimoimalla
muotoilua. CNC -koneistetut kanavat ovat mittatarkat ja tehokkaat.
Kansiin käyvät nyt myös 3/8” -työntötangot. Venttiiliohjurit ovat korkealuokkaista pronssimetalliseosta sekä venttiilit ovat ruostumatonta
terästä.

Facebookissa ehdimme jo kertomaankin pienien amerikkaisten pajojen
laadukkaasta työnjäljestä. Käytämme usein tällaisia pienempiä pajoja
toteuttamaan asiakkaidemme hieman harvinaisempia osatarpeita.

PowerPort 240 –sylinterikannet käyvät yksiin vakiomäntien, imusarjan
ja keinujen sekä pakosarjojen kanssa. Täten vaihto on helppo.
Hinnat alkaen 1450,- per kansi kalustettuna.
Tarkan hinnaston saat sähköpostilla info@tuumacid.fi.
Jatkamme myös Facebook –sivullamme ollutta –10% tutustumistarjousta. Tuoteuutistemme lukijoille eli ilmoita alennuskoodi TUOTEUUTISET16 tilatessasi (etu voimassa 31.12.15 asti)!

Esimerkiksi kuvissa esiintyvät pakosarjat kuuluvat 70-luvun alun Thunderbirdiin isolohkon kaveriksi. Nämä sarjat on maailmaan saattanut
pieni yritys nimeltä FPA, Ford Powertrain Applications. Näissä sarjoissa
on paksut laipat, laadukkaan hitsaukset ja pakoaukkojen viimeistely
sekä laadukas ja hyvän näköinen pinnoitus. Pakosarjat valittiin viimeisteltäväksi "Restoration Dark Grey Ice" -keraamisella pinnoitteella.
Amerikasta löytynee satoja muitakin tällaisia alansa huippuosaajia—pitää vain tietää mistä etsii.
Olemme ketteriä ja notkeita toteuttamaan asiakkaidemme osatarpeita mahdollisuuksien mukaan. Ennen kuin heität kirveen
kaivoon—ota yhteyttä meihin!
Meidät tavoittaa nykyisin niin
monin tavoin että varmasti löytyy
sinulle sopiva tapa—puhelimitse,
sähköpostitse, Facebookin yksityisviestillä sekä kotisivujen yhteydenottolomakkeella.

Tervetuloa syksyisille vanneostoksille!
Vaikka talvi tekeekin vasta tuloaan tänne pohjolaan, on kuitenkin jo
ajatuksissa aavistus ensi kesästä– mikä olisikaan kesäisempi ajatus kuin
uudet vanteet! Ole siis ajoissa vanneasioiden kanssa liikkeellä, ettei
kesä pääse yllättämään kesäautoilijaa!
Esimerkiksi kuvan HUSTLER 431 by Ultra Wheel on erittäin hyvin katseita kestävä vanne mm. 1994-2004 Mustangiin, mutta käy myös FoxMustangeihin, joissa 5-pulttikonversio sekä muihin automerkkeihin
missä speksit vain kohtavat. Hustlerit strategisilta mitoiltaan 18"x8",
pulttijako 5x4.5", keskireikä n. 73mm ja ET15. Väri vihertävän harmaa.
Näitä saatavilla erittäin rajoitetusti USAn toimittajaltamme. 599,- setti.

Pyöränmutterit väreissä!
Jos vanteiden vaihto tai kumimaalaus
ei piristänyt tarpeeksi rinkuloiden
ilmettä, niin tämä tekee sen varmasti.
Pyöränmuttereita saadaan nyt kymmenessä uudessa värissä!
Facebookista voi ihmetellä mustan ja sinisen liittoa ja sen toimivuutta
—itse ainakin innostuimme kovasti!
Strategiset mitat: 1/2” -20 –kierre ja pituus 1.39”. Oikeakätinen kierre.
Mutterit tulevat 20 kappaleen setissä. Lukkomutterihylsy mukana.
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Toki edelleen niitä kromattujakin saa, että ei ole pakko siirtyä värillisiin
jos ei tahdo. Värilliset mutterit 50€ /setti.

SEURAA JULKAISUJAMME FACEBOOKISSA!
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