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PINÇAS DE TRAVÃO DE SUBSTITUIÇÃO

Garantidamente os mais elevados  
padrões de segurança
Motivado pela crescente procura dos consumidores finais por uma reparação de baixo custo, as peça usadas 

recuperadas como, por exemplo, pinças de travão são uma alternativa cada vez mais atrativa para as oficinas 

e condutores. O aumento da procura por peças recuperadas deve-se principalmente ao aumento de veículos 

antigos em circulação e ao aumento do usufruto do veículo.

Outro fator é o do meio ambiente porque, através da recuperação de componentes de substituição, é possível 

poupar recursos valiosos do nosso meio ambiente.

No que diz respeito à segurança dos produtos, a Hella Pagid não facilita. Todos os componentes, sejam novos  

ou componentes recuperados, são alvo dos mesmos e elevados requisitos de segurança e de qualidade.  

Por este motivo, o processo de recuperação é realizado com base em processos e padrões definidos com 

extrema precisão. Todos os componentes relevantes para a segurança e todos os componentes em borracha 

são substituídos a 100 %. Todos os restantes componentes são recuperados e renovados. Uma pinça de travão 

de substituição Hella Pagid cumpre os mais elevados requisitos de segurança e de qualidade. 



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Resultado do trabalho de qualidade  
e de poupança dos recursos naturais
Com a recuperação de pinças de travões oferecemos aos nossos clientes uma alternativa de baixo custo que 

cumpre os mais altos requisitos de segurança e de qualidade. Simultaneamente contribuímos ativamente 

para a proteção do meio ambiente, através da recuperação de peças usadas:

 ➔ Poupança de recursos

 ➔ Reciclagem de matérias-primas

 ➔ Consumo mais reduzido de energia e de materiais 

 ➔ Redução de emissões de CO2

 ➔ Poupança de peças novas

 ➔ Redução de resíduos

Bom para a oficina  
e para o meio ambiente 
Esta evidência da Hella Pagid baseia-se em competência, consciência 
de qualidade e responsabilidade. A produção e distribuição dos nossos 
produtos tem como objetivo satisfazer a necessidade de segurança do 
condutor, bem como os desejos e objetivos dos nossos parceiros nas 
oficinas. Além disso, apoiamos – sempre que possível – objetivos de 
poupança de energia e a proteção do meio ambiente. A devolução e 
recuperação de pinças de travão é portanto parte de uma estratégia 
da qual todos tiram proveito.
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Igualdade de 
oportunidades através 
de regras fixas
Com alta performance testada e fiabilidade garantida; 
assumimos esta garantia de qualidade para todos 
os nossos produtos novos e naturalmente também 
para os nossos produtos recuperados. Todavia, este 
processo só funciona se existirem regras obrigatórias 
e fixas para a devolução de peças usadas, que têm que 
ser respeitadas por todos e em todas as condições. 
Desta forma é também assegurado que a devolução e 
restituição do respetivo valor funciona sem problemas.



CONDIÇÕES

Nem todas as peças são adequadas
Um requisito fundamental para uma recuperação correta de pinças de travão usadas é uma peça em bom 

estado. Esta condição não é assegurada no caso de pinças de travão danificadas ou incompletas. 

Antes de devolver pinças de travão usadas deve-se verificar o estado e as condições  

com base na seguinte listagem:

 ➔ A peça usada tem que ser do mesmo tipo que o produto adquirido.

 ➔ A peça usada tem que estar completa.

 ➔ Todos os guiamentos das pinças, roscas de conexão e de ventilação e fixações devem existir.

 ➔ A peça usada não pode apresentar sinais de uma corrosão excessiva.

 ➔ A peça usada não pode apresentar fissuras ou trabalhos de maquinação mecânica.

Apenas peças usadas adequadas para a recuperação podem ser devolvidas e creditadas.

 

Se a peça usada cumprir os critérios de devolução mencionados, deve ter-se ainda em atenção os 

seguintes pontos antes da devolução:

 ➔ Uma creditação de depósito só é possível se a peça usada for devolvida na embalagem original.

 ➔ A etiqueta na embalagem não pode ser removida, estar ilegível ou conter inscrições. 

 ➔ As peças que não cumpram os requisitos supracitados não serão aceites no processo de depósito.

 
O sistema de depósito da HELLA 
PAGID
Um sistema de depósito simples e bem estruturado, em combinação com uma devolução de 1:1 das peças 

usadas, é a base para um programa de substituição Hella Pagid continuamente atual e com componentes em 

stock.
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DANOS MECÂNICOS
Conexão de purga do ar torta, 
roscas e guiamentos da pinça 
danificados

Casquilho de guiamento danificado

Conexão de fixação partida

Carcaça danificada, 
apoio da mola partido

CORROSÃO EXCESSIVA
Alavanca do travão encravada por 
ferrugem, rosca de alojamento para 
o tubo do travão fortemente oxidada

Oxidação interna.
Êmbolo do travão encravado por 
ferrugem.
Manga danificada

Motivos de rejeição



Estes exemplos não pretendem ser exaustivos.  

Tenha também em atenção que existem danos mecânicos que são motivo de rejeição.

PINÇA DE TRAVÃO INCOMPLETA
Êmbolo do travão e  
manga em falta

Mecanismo de alavancagem 
do mecanismo do travão de mão em 
falta

EMBALAGEM

Etiqueta completa  
ou sem inscrições

Uma creditação de depósito só é possível se a peça usada for devolvida na 
embalagem original – "Back in Box"

Código de barras ilegível,  
p. ex., com data

Código de barras 
parcialmente 
inexistente

Referência do artigo  
riscada

Note que a etiqueta não pode estar coberta, suja, não pode estar escrita e 

não pode estar ilegível.  

Além disso, a etiqueta não pode ser removida de modo a permitir a sua  

classificação. Nos casos supracitados as peças usadas não serão aceites 

para devolução. 
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