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PRODUKTY NAJWYŻSZEJ KLASY

TARCZE HAMULCOWE  
W JAKOŚCI ORYGINAŁÓW
Oferta HELLA PAGID pokrywa niemal 98% 
zachodnioeuropejskiego rynku motoryzacyjnego, zatem stanowi 
niezwykle ciekawą propozycję dla warsztatów. Każda z naszych 
1450 tarcz hamulcowych gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo, 
komfort i wytrzymałość. W ofercie mamy powlekane i 
niepowlekane tarcze hamulcowe, zarówno z czujnikami ABS, 
piastami i łożyskami koła, jak i bez nich.  

Już dziś jesteśmy przygotowani do standardu ECE R90, 
który będzie obowiązywać od listopada 2016 r. Nasze tarcze 
hamulcowe już teraz spełniają wszystkie określone w nim 
wymagania. W ten sposób naszym partnerom dajemy pewność, 
że wszystkie części zamienne spełniają te same parametry, co 
produkty oryginalne.

ZERO TOLERANCJI DLA KOMPROMISÓW
Zadowala nas tylko najwyższa jakość. Dlatego HELLA PAGID bez trudu spełnia wszystkie wymagania 
części oryginalnych. 

Bez testu  
nie przejdzie
Nasze tarcze hamulcowe są poddawane 
ciągłym kontrolom zgodności ze 
standardami OEM. Dlatego warsztaty  
i kierowcy mogą w pełni zaufać naszym 
produktom.
Przeprowadzamy następujące testy:

 ➔ Test trwałości
 ➔ Test odporności na rozciąganie
 ➔ Badanie rentgenowskie
 ➔ Test rozszerzalności
 ➔ Badanie 3D
 ➔ Testy tolerancji grubości 

(równoległość, brak bicia, okrągłość, 
chropowatość)

 ➔ Test przewodności cieplnej
 ➔ Oznaczanie twardości wg skali 

Brinell'a
Każda tarcza hamulcowa Hella Pagid jest 
poddawana po zakończeniu produkcji 
stuprocentowej kontroli wizualnej.

Bezpieczeństwo z żeliwa
Podstawowym materiałem do produkcji 
tarcz hamulcowych jest żeliwo szare. 
Decydującą kwestią przy obróbce żeliwa 
jest ścisłe przestrzeganie wszystkich 
określonych tolerancji. Tylko w ten 
sposób produkty HELLA PAGID mogą 
zapewnić najlepszy komfort, maksymalną 
skuteczność hamowania  
i najwyższe bezpieczeństwo. Aby już na 
wstępie wykluczyć nawet najmniejsze 
ryzyko, zalecamy, aby wymieniać zawsze 
cały komplet tarcz hamulcowych.

Lepszy wygląd  
i zoptymalizowana 
skuteczność
Ponad 750 tarcz hamulcowych HELLA 
PAGID PRO różni się od produktów 
standardowych poprzez zastosowanie 
w nich specjalnych materiałów oraz 
powłoki, która gwarantuje stuprocentową 
ochronę antykorozyjną. Dodatkowy 
nakład z korzyścią dla wszystkich. 
Kierowcy tarcza hamulcowa PRO oferuje 
poza walorami optycznymi również 
optymalizację montażu. Przy montażu 
oszczędza się czas i pieniądze, ponieważ 
dzięki specjalnej powłoce tarczy nie 
trzeba smarować olejem ochronnym, 
obowiązkowym w przypadku zwyczajnych 
tarcz. Nie trzeba go również później 
usuwać, co jest bardzo uciążliwe  
i pracochłonne.
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Przegrzanie / przebarwienia:
 ➔ Przegrzanie w fazie dotarcia
 ➔ Częste gwałtowne hamowanie

Skutek:
 ➔ Odgłosy i wibracje podczas 

hamowania z dużej prędkości 

Tarcza hamulcowa z przebarwieniami 
postojowymi:

 ➔ Rzadkie używanie hamulca
 ➔ Długie przestoje i czynniki 

atmosferyczne powodują korozję  
i zmiany struktury pierścienia 
ciernego

Skutek:
 ➔ Odgłosy hamowania
 ➔ Pulsowanie pedału hamulca

Korozja podpowierzchniowa 
powierzchni oparcia na piaście tarczy:

 ➔ Błędy montażowe
 ➔ Niedostateczne wyczyszczenie piasty 

koła
Skutek:

 ➔ Różnica grubości
 ➔ Bicie boczne

Tarcza hamulcowa z bruzdami:
 ➔ Przeciążenie
 ➔ Zabrudzenie
 ➔ Zła jakość klocków hamulcowych

Skutek:
 ➔ Obniżona skuteczność hamowania
 ➔ Odgłosy
 ➔ Szybsze zużycie 

Pęknięcia w obszarze piasty tarczy:
 ➔ Nieprawidłowy moment dokręcania
 ➔ Nieprawidłowy montaż

Skutek:
 ➔ Redukcja trwałości
 ➔ Odgłosy
 ➔ Drgania kierownicy 

Różnica grubości pierścienia ciernego:
 ➔ Bicie tarczy przy jednocześnie 

niewielkim obciążeniu hamulca
Skutek:

 ➔ Drgania hamulca 

Jakość na najwyższym poziomie 

Zadowala nas tylko najwyższa jakość.  
Dlatego HELLA PAGID bez trudu spełnia wszystkie wymagania 
części oryginalnych. W naszych tarczach hamulcowych dotyczy 
to następujących kwestii:

 ➔ struktura materiału 
 ➔ metoda produkcji
 ➔ skład chemiczny  
 ➔ tolerancje produkcyjne
 ➔ wygląd produktu
 ➔ ochrona antykorozyjna

MAŁA PRZYCZYNA — WIELKI SKUTEK!
Nawet najlepsze tarcze hamulcowe zapewnią optymalną skuteczność i najlepszy komfort jazdy tylko 
wtedy, gdy znajdują się w nienagannym stanie technicznym. Poniżej przedstawiono kilka klasycznych 
nieprawidłowości:

A WIESZ, ŻE …
…przy pełnym zahamowaniu z 100 km/h do 0 km/h uwalniana 
jest taka sama ilość energii, jaką standardowa 3-watowa dioda 
LED zużywa przez 50 godzin?
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