


MotorCo е българска търговска фирма, представител на 

редица световно-известни производители и партньор на 

мото-магазини  и сервизи. Нещо повече, MotorCo  работи за това, 

да се наслаждавате пълноценно на любимото си хоби – 

мотоциклетизма.

 От 2006 година насам MotorCo непрекъснато търси, намира 

и предлага в България висококачествени продукти на 

конкурентни на европейския пазар цени. 

Повечето от предлаганите от MotorCo продукти за пръв 

път се внасят у нас официално, като се закупуват директно от 

производител. Това позволява гарантиране на високо качество, 

поддържане на разнообразие от продукти и добри цени.

Голяма част от продажбите на MotorCo се извършват online, 

чрез електронния магазин на компанията. С ежемесечните си 

доставки по поръчка от Каталога на Louis,  MotorCo разширява 

възможностите за намиране на всичко, което ви е ноебходимо.

Специална програма на MotorCo цели да подпомага 

лицензирани български мото-състезатели.



Веригите с търговската марка D.I.D не случайно са признати 

за най-добрите вериги за мотоциклети. Използвани от 

професионалисти в състезания или от любители туристи, 

продуктите от Япония се харaктеризират с максимална 

износоустойчивост, дълъг живот и тиха работа. Базирани на 

уникалната X-Ring технология, позволяваща минимално триене, 

веригите D.I.D покриват нуждите от високо качество в 

класовете Racing, Street и Off-Road, Enduro, ATV и др.

MotorCо предлага на българския пазар:

• Силови вериги

• Ангренажни вериги

Само от MotorCo може да се закупи „верига на метър” – 

точно толкова на брой звена, колкото са необходими за определен 

мотоциклет. 

Изключително популярни са и предлаганите  комплекти,    

включващи:

• Верига

• Предно зъбно колело

• Задно зъбно колело

Вериги D.I.D



Продуктите на Scottoiler правят възможно удължаването 

живота на веригата и зъбните колела на мотоциклета до 7 пъти. 

След лесен монтаж на системата, веригата се смазва и 

почиства, докато мотоциклета се движи. Основните продукти 

на шотландската компания са:

• Scottoiler eSystem - електронна система за мазане на 

верига на мотоциклет

• Scottoiler vSystem – система за мазане на верига, 

работеща с вакуум.

Scottoiler предлага и подобрени масла за мазане на верига, 

както и допълнителни компоненти към основната конфигурация 

на системата -  двоен инжектор, резервоар с увеличен капацитет 

и др.

Продукти за мазане на 
вериги Scottoiler
Продукти за мазане на 
вериги Scottoiler
Продукти за мазане на 
вериги Scottoiler



Sunstar е световен производител номер 1 на мотоциклетни 

зъбни колела и спирачни дискове. Почти всички мотоциклети 

фабрично се комплектоват с  продуктите на японската 

компания. MotorCo поддържа наличности от:

• Стоманени предни зъбни колела

• Стоманени задни зъбни колела

• Алуминиеви задни зъбни колела

Продуктите на Sunstar се характеризират с качество, 

дълготрайност и добра цена. От 1946 година насам, те 

продължават да отговарят на високите изисквания при 

оборудването на мотоциклети в Япония, Европа и САЩ.

Зъбни колела 
Sunstar



 Най-новото допълнение в предлаганите от MotorCo 

решения са спирачните системи Braking:

• Специализирани комплекти за Street и Off-Road

• Спирачни Wave дискове – фиксирани и „плаващи”

• Спирачни апарати

• Накладки

• Монтажни елементи от неръждаема стомана или алуминий

Технология, опит, иновации - тези думи характеризират 

най-добре причините за успех на Braking. Най-популярният 

продукт на компанията, патентования Wave диск, променя 

революционно концепцията за спиране при мотоциклетите. 

Отдадени на света на мото-състезанията и с много успехи 

на подпомаганите от компанията отбори, Braking успява да 

предложи високотехнологични решения, които лесно достигат до 

всеки.

От 2004 година Braking се обединява със Sunstar в нова 

италиано-японска компания Braking - Sunstar.

Спирачни системи 
Braking
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MotorCo предлага изобилие от синтеровани накладки за 

мотоциклети, скутери и ATV. Закупеното наскоро от Faiveley 

Transport производство на Carbone Lorraine, е известно с 

отличните си показатели – намалено  износване както на 

накладките, така и на спирачните дискове, бързо и силно спиране 

при различни климатични условия.

 Продуктови групи:

• C55 - накладки за състезания на писта

• X55 - Off-Road накладки за състезания

• SBK5 - предни Street накладки за мощни мотоциклети

• A3/RX3 - предни/задни Street накладки

• ATV1 - накладки за ATV и Off-Road

• XE7 - Off-Road наккладки

• XC7 - накладки за Мotocross

• MSC - накладки за мощни скутери

• SC - накладаки за скутери до 125 cc

Накладки 
Carbone Lorraine / Faivaley
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Hyperpro е холандска компания, световноизвестен 

производител на продукти от висок клас, свързани с окачването 

при мотоциклетите: 

• Вилкови прогресивни пружини

• Задни амортисьорни пружини

• Комплект вилкови прогресивни пружини и

  задна амортисьорна пружина

• Амортисьори

• Демпфери: 

 Линейни, Прогресивни, Монтажни комплекти

• Комплекти за промяна на височината на мотоциклета

Произвежда се  пълна гама продукти, за почти всички марки 

и модели. Всички части се изработват от висококачествен 

алуминий.

Проектирането, производството и сглобяването се 

извършва предимно в Холандия. Изключително популярни 

продукти, както сред любители, така и сред състезателни 

отбори.

Продукти, 
свързани с окачването 
от Hyperpro

Продукти, 
свързани с окачването 
от Hyperpro

Продукти, 
свързани с окачването 
от Hyperpro



Стилен дизайн и отлично съотношение цена/качество са 

характерни за продуктите на испанската компания. Те помагат 

за оптимизиране аеродинамичната форма на мотоциклета и 

осигуряват по-голям комфорт на водача.

Продуктите на Puig са резултат от задълбочено проучване и 

постоянно усъвършенстване. Сложен софтуер - Virtural Wind 

Tunnel - стои зад анализа и проектирането на предлаганите от 

компанията слюди за мотоциклети - най-популярния продукт на 

Puig у нас.

Основните групи продукти, предлагани от Puig са:

• Слюди за спортни и туристически мотоциклети и скутери

• Crash протектори

• Стикери и протектори за резервоар

• Мигачи

• Огледала

• Фарове

• Пластмасови tuning аксесоари

• Метални tuning аксесоари

Части и аксесоари 
от Puig
Части и аксесоари 
от Puig
Части и аксесоари 
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Spinelli е италианска компания, специализирана в 

производството на висококачествени покривала за автомобили, 

мотоциклети, велосипеди, каравани, джетове, лодки и други 

аксесоари за свободното време.

Покривала от SpinelliПокривала от SpinelliПокривала от Spinelli

   

Най-популярният продукт на 

Spinelli в България е покривалото за 

мотоциклет от дишаща материя, 

лицензирана от DuPont, 

TYVEK°TopCover. To e изключително 

леко, водоустойчиво и с UV защита.

MotorCo предлага покривала и от сериите продукти Garage 

и California на Spinelli – произведени от полиестер с мека 

вътрешна подплата, с много добри защитни характеристики.



Немската компания Detlev Louis е признат европейски 

магазин номер 1 за мотоциклети и свободно време. MotorCo 

поддържа в наличност и доставя по поръчка предлаганите от 

Louis:

• Екипировка – текстилни и кожени дрехи и допълнения към 

тях, спортни обувки, шлемове, за възpастни и деца

• Части и аксесоари

• Консумативи

• Инструменти

• Специализирана литература и видео материали

• Комуникационни и навигационни системи

• Продукти за къмпинг

Сред основните марки продукти, предлагани от Louis, са 

Shoei, Schuberth, Nolan, Scorpion, Probiker, X-lite, Rukka, Vanucci, Held, 

Streetfighter, Daytona, SIDI, Cafe-Racer, Hepco & Becker, MRA, SAITO и 

много др.

Информация за доставка по поръчка на продукти от 

Каталога на Louis - в Интернет страницата на MotorCo, на адрес  

www.motorco.biz/Louis.

Всичко за 
мотоциклетизъм 
и свободното време 
от Louis.de
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Интернет страница
www.motorco.biz

Електронен магазин
www.motorco.biz/catalog

За контакт
тел.: 088 4631217, 088 MOTORCO
e-mail: click@motorco.biz
icq: 298146598
skype: motorcoltd

aдрес: София 1632 
жк. Овча Купел 1, ул. Промишлена 
бл.429, магазин 18

GPS координати:  
N 42.6890952° х E 23.2496184°

карта: 
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