
 
DUTCH CORVETTE SUPPLIES TEL:0572-352599 (0900-CORVETTE) WWW.CORVETTEPARTS.NL 

1

PERFORMANCE -   REMMEN             925 
 
 
 
REMSLANGENSET RVS 
Deze slangen met RVS stalen mantel en teflon binnenslang gaan 
veel langer mee dan de standaard rubberen uitvoering. 
Eigenschappen zijn een veel langere levensduur en een “hardere” 
pedaaldruk. Per set voor 1 auto.  
925-018 05-06 REMSLANGENSET RVS 4-DLG 

                                018  
 
 
REMSCHIJVEN, GEBOORD EN MET SLEUVEN 
Deze remschijven voldoen zeer goed aan de hoge eisen welke 
aan de  C5 of C6 remmen gesteld moeten worden. 
De remschijven zorgen voor een betere koeling, terwijl hete 
gassen en restmateriaal afgevoerd worden. Deze schijven zijn 
“drilled” (geboord) EN “slotted” (met sleuven). Alleen voor NIET 
met de Z-51 optie uitgeruste auto’s. Per stuk voor/achter en 
links/rechts. 
825-040 97-06 REMSCHIJF VOORZIJDE (LINKS/RECHTS) 
825-041 97-06 REMSCHIJF ACHTERZIJDE (LINKS/RECHTS) 
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REMSCHIJVEN, GEBOORD OF SLEUVEN                                               
Deze speciale remschijven zijn voor de voorzijde in 13”. 
Het hart is van aluminium, geanodiseerd en Teflon gecoat. 
Geschikt als directe vervanging voor GM systeem ZONDER de  
Z-51 optie. Men heeft de keuze uit “drilled” met geboorde gaten, 
OF “slotted” met gleuven voor warmte- en stofafvoer. 
925-050 05-06 REMSCHIJVENSET VOOR, 2-DLG (PAAR) 
  (uitvoering drilled of slotted opgeven) 
925-051 05-06 VERVANGINGSSCHIJVEN “DRILLED” (PAAR) 
925-052 05-06 VERVANGINGSSCHIJVEN “SLOTTED”(PAAR) 
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REMSCHIJVEN “WILWOOD”  BIG BRAKE 
Dit high performance remmenset heeft ongelooflijke capaciteiten 
wanneer het echt op stoppen aankomt. Deze 14” GT geboorde 
schijven hebben een aluminium hart (naafgedeelte) terwijl de 
superlichte billet aluminium remzadels van 6 zuigers voorzien zijn.  
Tevens zit in het set een set RVS remslangen en performance 
remblokken Polymatrix. Dit set is er zonder aanpassingen op te 
bouwen met behoud van originele hoofdrem cylinder en ABS 
systeem. Wanneer de originele velgen gebruikt worden is er een 
spacer van 1/8” (plm 3 mm) nodig. Bovenstaande voor toepassing 
aan de voorzijde.  
Voor de achterzijde heeft men keuze uit 13” of 14” remschijven, 
gecombineerd met remzadels in 4-zuiger uitvoering. 
Hier heeft men een spacer van 3/16” (plm 5 mm) nodig bij gebruik 
van de originele velgen. 13” is plm 330 mm, 14” plm 355 mm. 
Leverbaar in zwart of rood geanodiseerde remzadels.  
925-060 05-06 WILWOOD REMKIT (6-zuiger) 14” voorz. zwart 
925-061 05-06 WILWOOD REMKIT (6-zuiger) 14” voorz. rood 
925-062 05-06 WILWOOD REMKIT (4-zuiger) 13” achter zwart 
925-063 05-06 WILWOOD REMKIT (4-zuiger) 13” achter rood 
925-064 05-06 WILWOOD REMKIT (4-zuiger) 14” achter zwart 
925-065 05-06 WILWOOD REMKIT (4-zuiger) 14” achter rood 
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REMBLOKKEN “HAWK HPS” 
Geeft meer remvermogen dan standaard remblokken. 
Minder stof en een langere levensduur, alsmede geluidsarm en 
makkelijk inlopen op de remschijf. Carbon metallic uitvoering. 
825-020 97-06 REMBLOK SET HAWK HPS, VOORZIJDE 
825-021 97-06 REMBLOK SET HAWK HPS, ACHTERZIJDE 
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REMBLOKKEN “CARBOTECH”   
Dit zijn zeer speciale remblokken welke geleverd worden in 
verschillende kwaliteiten t.w. Bobcat, Panther Plus, Panther XP8, 
Panther XP10 en Panther XP12. Diverse toepassingen, “straat”, 
“autocross”, “race”. Voor verschillen en toepassingen graag even 
contact met ons opnemen.  

 
 
 
REMBLOKKEN “VGX”   
Deze remblokken zijn samengesteld uit keramisch materiaal. 
Vraag nadere informatie. 
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