
TESTE DOS TRAVÕES

STAMOS  
A SUA  

RANÇA.



O QUE TESTAMOS

| Sensação do pedal durante toda a descida

 

| Desgaste e valor de fricção a uma temperatura de 700 °C  

dos discos do travão, mantendo inalterados  

os níveis de travagem através do aumento de  

pressão sobre o pedal do travão

MAIS DE 300 000 QUILÓMETROS DE  

TESTE EM TODO O MUNDO  

– SEM CONTEMPLAÇÕES.

Gravilha, areia, água e naturalmente muito asfalto – Os produtos Hella Pagid 

garantem máxima funcionalidade e perfeição em todas as condições. O nosso 

Centro de Investigação e Desenvolvimento coloca em prática todas as medidas 

necessárias para garantir e até superar as expetativas dos nossos clientes, 

antes de um produto sair das nossas instalações. 

Os nossos testes são realizados segundo as especificações dos fabricantes 

automóveis e segundo padrões definidos e cadernos de encargos especiais, 

garantindo a segurança e conforto máximos. 

Antes do último teste de qualidade, os nossos produtos percorrem mais de  

300 000 quilómetros de teste,  

durante mais de 1 000 horas,  

até obterem a autorização final para a 

produção em série.

Segurança, fiabilidade e 

performance – Os padrões de 

qualidade que pode e deve 

esperar de todos os produtos 

Hella Pagid.
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TESTE DO VALOR DE 

FRICÇÃO
O valor de fricção foi determinado no 

final do teste de descida, realizando 

uma travagem adicional com o 

sistema de travagem em estado 

arrefecido. Assim foi possível 

identificar o nível de performance 

residual do produto após a descida 

extrema. Um valor de fricção 

elevado requer a aplicação de 

menos força no pedal do travão 

durante a travagem. Assim, durante 

uma travagem repentina de pânico, 

valores de fricção mais baixos 

podem aumentar substancialmente 

o caminho de travagem, por o 

comportamento de resposta 

do travão ser inferior e por ser 

necessário aplicar mais pressão 

sobre o pedal.

Também neste teste o produto da 

Hella Pagid foi claramente superior 

aos produtos da concorrência, 

apresentando 0,46 μ contra a média 

de 0,39 μ dos restantes fabricantes. 

O valor de fricção mais elevado 

www.hella-pagid.com/stilfserjoch

Visualizar o vídeo:

PRESSÃO DO PEDAL
A comparação com marcas OE concorrentes de renome mostra uma 

grande e inequívoca vantagem do produto Hella Pagid. Durante a 

descida extrema nos Alpes, o piloto de teste teve de aplicar muito 

menos força com o produto HPBS, mantendo os valores medidos nos 

40 Newton. Esta característica é particularmente vantajosa no dia a dia, 

durante situações inadvertidas de perigo como, por exemplo, uma fila 

de trânsito parada na autoestrada.
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dos calços e discos de travão Hella 

Pagid faz a diferença.  O veículo de 

teste Hella Pagid já está imobilizado, 

enquanto os outros veículos ainda 

estão em movimento. E nós não 

ficamos por aqui – os produtos Hella 

Pagid até podem aumentar o valor 

de fricção (valor quente) durante 

manobras de travagem extremas, 

permitindo que o condutor tenha 

uma sensação de segurança ainda 

mais elevada, graças ao menor 

esforço que tem de exercer sobre o 

pedal.

DESGASTE A QUENTE
Os resultados do desgaste a quente são surpreendentes e a favor da Hella Pagid. 

Os valores foram determinados a partir de duas descidas e, apesar das elevadas 

temperaturas de travagem, a Hella Pagid destacou-se com um desgaste de  

apenas 0,74 mm.

A comparação média situou-se claramente acima dos 1,50 mm.

CONCLUSÃO

Sensação do pedal, valor de fricção e  

desgaste – A Hella Pagid saiu vencedora 

em todas as categorias e superou os 

outros fornecedores OE de renome 

internacional. Os nossos produtos 

superam os requisitos das normas OE e 

destacam-se em termos de segurança, 

qualidade e avanço tecnológico - 

Porque nós apostamos numa produção 

eficiente "Made in Europe“, por exemplo, 

nas nossas empresas localizadas na 

Alemanha, França e Inglaterra.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Concorrente 1 

Concorrente 2

HPBS

VALOR DE FRICÇÃO (μ)

0,33

0,38

0,46

0,5 1 1,5 2 2,5

Concorrente 1 

Concorrente 2

HPBS

DESGASTE (mm)

2,18

1,68

0,74



PARÂMETROS DO TESTE
LOCAL STILFSER JOCH, TIROL DO SUL, ITÁLIA

CONDUTORES PILOTOS DE PROVAS CERTIFICADOS
TERRENO ESTRADA ASFALTADA

FATOR DE TEMPO CONDUÇÃO DESPORTIVA 
EM MENOS DE 22 MINUTOS

PERCURSO 18 KM, 48 CURVAS EM U, 
DECLIVE MÁX. DE 15 %

ALTITUDE DE 2 750 METROS ATÉ 1 270 METROS
VEÍCULO DE TESTE BMW SÉRIE 5
TRAVÕES FN-AL60 / FN-AL42

DISCOS DE TRAVÃO Ø 310X24 / Ø 320X20

DESCIDA NOS ALPES STILFSER JOCH

DESTINO DE ELEIÇÃO DE MUITOS ENTUSIASTAS AUTOMÓVEIS 

E PERCURSO DE TESTE DA HELLA PAGID!

Os testes em laboratório são importantes, por isso serem procedimentos 

estandardizados na Hella Pagid. Testamos os nossos produtos nos bancos de 

ensaio mais modernos e segundo os últimos avanços tecnológicos – Contudo,  

o teste no laboratório não substitui o teste realizado na estrada.

Além disso, não realizamos o teste numa estrada qualquer, mas no segundo 

maior desfiladeiro asfaltado dos Alpes – o Stilfser Joch. Altura elevada, curvas 

extremas e um declive de até 15 %, representam um grande desafio para 

o Homem e o material. Realizamos a comparação com dois fornecedores 

OE conhecidos de calços e discos de travão, para testarmos a pressão 

do pedal, o valor de fricção e o desgaste. Durante esse teste, os nossos 

pilotos superaram com distinção o trajeto de teste, de cerca de 18 

km e recheado de longas e sinuosas curvas. Mas não são apenas as 

especificações técnicas desta estrada que a tornam tão importante e 

indicada para a realização do teste. Há alguns anos atrás, os jornalistas 

Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May da famosa 

série Top Gear* distinguiram esta estrada como a "melhor e mais 

grandiosa estrada do mundo".

As estradas montanhosas são, por norma, as mais exigentes 

para os discos e calços de travão. Especialmente num estilo de 

condução desportivo, as sinuosas serpentinas exigem, por vezes, 

travagens longas e contínuas. Nestas circunstâncias,  

um caminho de travagem muito longo pode ser mortífero.

*Agora "The Grand Tour" em Amazon Prime Video.
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NÓS TES
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NÓS TESTAMOS  
PARA A SUA  
SEGURANÇA.


