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HAMULEC BĘBNOWY



Szczęki hamulcowe mają zazwyczaj dwie funkcje w samochodzie: służą jako hamulec 
zasadniczy i hamulec ręczny. Dzięki perfekcyjnemu dostosowaniu do siebie wszystkich 
komponentów HELLA PAGID oferują maksymalną jakość, bezpieczeństwo i komfort 
hamulca bębnowego.

Z PEWNOŚCIĄ DA RADĘ

ZDECYDOWANY FAWORYT  
NA TYLNEJ OSI
Szczęki, bębny i cylinderki hamulcowe firmy HELLA PAGID 
to najlepszy wybór do hamulców na tylnej osi. Oferujemy 
doskonałe i sprawdzone kompleksowe rozwiązania do hamulca 
zasadniczego i hamulca ręcznego. 

Nasza oferta obejmuje ponad 1000 artykułów ze wszystkich 
trzech dziedzin. Skomponowany starannie asortyment 
HELLA PAGID stanowi odpowiedź na rosnący stale segment 
samochodów małych i kompaktowych z jego specyficznymi 
wymaganiami i wyczuleniem cenowym. 

ZALETY DO POTĘGI TRZECIEJ
Zwłaszcza w segmencie samochodów małych i kompaktowych hamulce bębnowe są znacznie 
korzystniejszym rozwiązaniem, niż hamulce tarczowe. Są tańsze w produkcji i lżejsze, a dzięki swej 
zamkniętej konstrukcji chronią obręcz koła przed kurzem i zabrudzeniem. Dzięki wolniejszemu zużyciu nie 
wymagają częstej wymiany. A dzięki swej konstrukcji hamulce bębnowe zapewniają lepszą skuteczność 
hamowania przy słabszym wciśnięciu pedału hamulca. 

Szczęki hamulcowe
Ciekawa oferta produktów HELLA PAGID 
do hamulców bębnowych  
i ręcznych obejmuje ponad 480 szczęk 
hamulcowych i ponad 250 zestawów 
szczęk hamulcowych.  
Zestawy szczęk hamulcowych są 
w dużym stopniu zmontowane, co 
gwarantuje szybki, nieskomplikowany  
i bezpieczny montaż bez ryzyka pomyłki.  

Bębny hamulcowe
Poprzez wybór najlepszych materiałów 
i wysokiej klasy żeliwu oferujemy 
naszym klientom ponad 220 bębnów 
hamulcowych o doskonałej jakości, 
trwałości i bezpieczeństwie. Wbudowane 
czujniki ABS oraz piasty i łożyska koła 
zapewniają komfortowy montaż — jak w 
przypadku części oryginalnej. 

Cylinderki hamulcowe
Szeroką ofertę produktów HELLA PAGID 
uzupełnia ponad 350 aluminiowych  
i żeliwnych cylinderków hamulcowych. 
Również cylinderki hamulcowe 
wyróżniają się doskonałą jakością  
i trwałością, bowiem są produkowane 
zgodnie z najwyższymi standardami OEM.



Nie zdajemy się na przypadek

Cynkowa powłoka i przyklejenie na całej powierzchni oraz 
najlepsze spasowanie szczęk hamulcowych gwarantuje poza 
optymalnym działaniem hamulca od samego początku również 
najlepsze zabezpieczenie przed korozją. Ponadto nasze szczęki, 
bębny i cylinderki hamulcowe muszą wykazać swoją klasę  
w różnych testach jakości i próbach.  

Wystąpienie jednej lub kilku z tych nieprawidłowości to konieczności wymiany 
zespołu hamulca bębnowego:

 ➔ Ukruszona okładzina cierna na szczękach hamulcowych
 ➔ Utrata sprężyny regulacyjnej
 ➔ Zapieczony tłok cylinderka
 ➔ Zapieczony bęben
 ➔ Korozja
 ➔ Nieszczelny cylinderek hamulcowy
 ➔ Zablokowana dźwignia hamulca ręcznego

Zaleca się jednoczesną wymianę po obu stronach osi. 
Idealnie nadaje się do tego zestaw szczęk hamulcowych HELLA PAGID, zawierający 
wszystkie niezbędne elementy: szczęki i cylinderki hamulcowe oraz potrzebne 
akcesoria.

Mała rzecz — duży efekt
Zużyte sprężyny w hamulcach bębnowych to bardzo poważna przyczyna awarii. 
Regularna wymiana zapewnia możliwie dobre naprężenie sprężyn, które jest niezbędne 
do cichego działania hamulca i eliminacji wibracji.

Nowe sprężyny i szczęki hamulcowe

Stare sprężyny i szczęki hamulcowe

100 %

70 %

CZAS NA WYMIANĘ?
Mimo większej trwałości hamulców bębnowych w porównaniu z hamulcami tarczowymi z biegiem czasu 
również one mogą ulec uszkodzeniu. Dla zapewnienia niezawodnego działania hamulec musi znajdować 
się w nienagannym stanie.

A WIESZ, ŻE …
… pierwszy samochód był wyposażony w hamulec bębnowy, 
który dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku został 
zastąpiony hamulcem tarczowym jako hamulcem zasadniczym? 
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