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Z PEWNOŚCIĄ NAJLEPSZE

KLOCKI HAMULCOWE  
„MADE IN EUROPE“
Ponad 1300 artykułów i 50 różnych receptur okładziny ciernej  
— oferta klocków hamulcowych HELLA PAGID obejmuje 
artykuły do niemal wszystkich modeli samochodów marek 
europejskich. Na dodatek w najwyższej jakości, bowiem 
wszystkie klocki są przez nas konstruowane i produkowane 
wyłącznie w fabrykach europejskich. Produkty HELLA PAGID 
znacznie przewyższają wymagania określone w standardzie 
ECE-R90. Wszystkie produkty zanim trafią do sprzedaży muszą 

wykazać swoje możliwości w naszym centrum rozwojowo-
badawczym, pokonując podczas testów 300.000 kilometrów. 
I jeszcze jedna typowa dla HELLA PAGID kwestia: wszystkie 
produkty są dostosowane dokładnie do określonego typu 
pojazdu, rodzaju hamulca, mocy silnika, obciążeń podczas jazdy 
oraz charakterystyki hamowania. Aby to zapewnić, niezbędna 
jest oczywiście stała współpraca z branżą motoryzacyjną.

PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO
W kwestii bezpieczeństwa nie znamy się na żartach. Ważne podstawowe parametry robocze uzyskujemy 
na podstawie intensywnych prac rozwojowo-badawczych, jak również wartości wynikających  
z doświadczenia z codziennego życia. Koncentrujemy się przy tym głównie na skuteczności hamowania, 
tempie ich zużycia i komforcie pracy hamulców. Naszą miarą są standardy obowiązujące w branży 
motoryzacyjnej. 

Droga hamowania (niskie temperatury) z prędkości 100 km/h przy pełnym 
hamowaniu Wykres na przykładzie: VW Passat B6 (-2010) – B8 (2010-)

Wykres na przykładzie: VW Passat B6 (-2010) – B8 (2010-)

Standardy testów naszych klocków 
hamulcowych

 ➔ Test ściśliwości 
 ➔ Test wnikania ciepła
 ➔ Test AMS
 ➔ Testy rozszerzalności
 ➔ Test wytrzymałości na ścinanie
 ➔ Test dynamometryczny

Liczy się droga hamowania 
3 metry mogą uratować życie. Dlatego nie dajemy szansy 
ryzyku. Wszystkie produkty są testowane szczegółowo zgodnie 
ze standardami i specyfikacjami producentów samochodów  
i hamulców. We własnym centrum badawczo-rozwojowym,  
a także w rzeczywistych warunkach na drodze.

Dla bezpieczeństwa 
Wysoki współczynnik tarcia gwarantuje maksymalną 
efektywność hamowania niezależnie od temperatury.  
Wysokiej klasy klocki hamulcowe Hella Pagid zapewniają 
najwyższą skuteczność od pierwszego, do ostatniego 
hamowania.



Odklejenie się okładziny
Okładzina odkleja się 
częściowo od płytki nośnej

Przyczyna:
 ➔ Przeciążenie termiczne
 ➔ Korozja 

podpowierzchniowa 
 ➔ Montaż nowego klocka na 

starej tarczy.

Przeciążenie termiczne
Uszkodzenie klocka w wyniku 
przegrzania. Środki wiążące w 
okładzinie uległy zniszczeniu  
i okładzina pękła 

Przyczyna:
 ➔ Zapieczona/zaklinowana  

tuleja prowadząca
 ➔ Opory ruchu tłoczka 

zacisku hamulca
 ➔ Ekstremalny styl jazdy lub 

ciągłe używanie hamulca

Krawędzie i bruzdy
Na powierzchni okładziny są 
widoczne głębokie bruzdy  
i krawędzie starcia

Przyczyna:
 ➔ Zamontowanie nowych 

klocków na starych 
zużytych tarczach 
hamulcowych

 ➔ Ciała obce między 
klockiem a tarczą

 ➔ Czynniki zewnętrzne (sól, 
zabrudzenia itd.) 

Nadmierne zużycie
Klocki hamulcowe starte do 
płytki nośnej

Przyczyna:
 ➔ Brak należytego 

serwisowania
 ➔ Wydłużenie terminów  

przeglądów
 ➔ Jazda z góry  

z wciśniętym stale 
hamulcem

Anatomia klocka hamulcowego

Nasze klocki hamulcowe składają się z kilku warstw,  
z których każda pełni określoną funkcję. Dopiero współdziałanie 
poszczególnych elementów w połączeniu z dodatkowymi 
środkami gwarantuje maksymalną niezawodność i trwałość.

Okładzina cierna
Warstwa pośrednia
Klej
Płytka nośna
Powłoka proszkowa
Środki pomocnicze

UWAGA! ZABÓJCA SIŁY HAMOWANIA
Do zapewnienia sprawnego działania klocków hamulcowych muszą one znajdować się w nienagannym 
stanie technicznym. Poniżej przedstawiono kilka klasycznych objawów uszkodzenia i zużycia klocków 
hamulcowych:

Schematy, zdjęcia i opisy służą wyłącznie do objaśnienia i przedstawienia tekstu dokumentu, i nie mogą być używane jako podstawa naprawy. Naprawy w układach 
hamulcowych może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

A WIESZ, ŻE …
…klocki hamulcowe podczas nagłego hamowania z 200 km/h do 
100 km/h w ciągu 3,5 sekund rozgrzewają się do temperatury 
ponad 250°C? Piekarnik kuchenki domowej potrzebuje do tego 
15 minut, czyli 250 razy dłużej.
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