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ZACISK HAMULCA



SUWERENNOŚĆ W KWESTII BEZPIECZEŃSTWA 

ZACISKI HAMULCA  
ZAWSZE POD PRESJĄ
Hamulce to nasza specjalność. Dlatego klienci słusznie oczekują 
od HELLA PAGID oferty, w której niczego nie zabraknie.  
W dziedzinie zacisków hamulcowych spełniamy obecnie te 
oczekiwania, oferując ponad 200 nowych części i 1400 części 
regenerowanych w wersji jedno-, dwu- i czterotłokowej. 
Wszystkie posiadają antykorozyjną powłokę i mogą

być wyposażone w niezbędne akcesoria (plug & play). Co roku 
oferta jest rozszerzana nawet o 100 nowych produktów. Bowiem 
HELLA PAGID reaguje na ciągły rozwój rynku oraz zmieniające 
się oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

RECYCLING
Poprzez regenerację używanych zacisków hamulcowych przyczyniamy się do ochrony środowiska  
i cennych surowców naturalnych. Wykorzystujemy do tego używane części zwrócone przez klientów. 

Ulga dla portfela  
i środowiska
Regeneracja używanych części stanowi ciekawą tańszą 
alternatywę dla warsztatów i kierowców. Głównie dlatego, 
że przy profesjonalnej regeneracji są spełnione najwyższe 
standardy jakości i bezpieczeństwa. 

Jednocześnie poprzez recykling i regenerację używanych części 
wykonanych z cennych surowców przyczyniamy się aktywnie do 
ochrony środowiska poprzez,

 ➔ ochronę zasobów naturalnych
 ➔ recykling surowców
 ➔ niższe zużycie energii i materiałów
 ➔ redukcję emisji CO2
 ➔ oszczędność na nowych częściach
 ➔ minimalizację odpadów

Proces regeneracji według  
surowych standardów
Hamulce wiążą się w sposób nierozerwalny z kwestią 
bezpieczeństwa. W tej kwestii nie uznajemy żadnych 
kompromisów. Dla regenerowanej części używanej obowiązują 
dokładnie te same surowe wymagania, co dla części fabrycznie 
nowej. 

Dlatego w HELLA PAGID zaciski hamulca są poddawane 
certyfikowanemu procesowi regeneracji, który składa się  
z następujących etapów:
1. Rozmontowanie używanej części na części pierwsze.
2. Wymiana wszystkich elementów mających wpływ na 

bezpieczeństwo.
3. Wymiana części zużywających się, np. elementów gumowych 

i sprężyn.
4. Odrdzewienie i wyczyszczenie wszystkich aluminiowych  

i żeliwnych korpusów nadających się do regeneracji.
5. Zmontowanie wszystkich elementów po wyczyszczeniu.
6. Na koniec stuprocentowa kontrola jakości i sprawności.



Przygotowanie do montażu 
jarzma zacisku
W tym celu najlepiej 
wymontować jarzmo  
i zamocować je w imadle.

 ➔ Wyczyścić jarzmo 
środkiem do czyszczenia 
hamulców

 ➔ Ewentualną korozję 
na powierzchniach 
prowadzenia usunąć 
ostrożnie drucianą 
szczotką lub pilnikiem

Wyczyszczenie  
i sprawdzenie  
tulei prowadzących

 ➔ Sprawdzić gwint
 ➔ Uszkodzone tuleje trzeba 

koniecznie wymienić

Po wyczyszczeniu 
powierzchnie ślizgowe tulei 
prowadzących posmarować 
cienko smarem. W tym 
miejscu stosować wyłącznie 
smary silikonowe. 
 

Montaż jarzma zacisku
 ➔ Włożyć i dokręcić śruby
 ➔ Przestrzegać momentu 

dokręcenia!

Wyczyszczone powierzchnie 
styku na jarzmie zacisku 
posmarować cienką 
warstwą przewodzącej pasty 
montażowej do hamulców 
niezawierającej metalu.
 
 

Montaż zacisku hamulca
Zamontować zacisk hamulca 
i przymocować go tulejami 
prowadzącymi.

 ➔ Przewód hamulcowy  
i kabel czujnika zużycia 
zamocować ponownie  
w uchwycie

 ➔ Włożyć sprężynę 
mocującą

Wskazówka:
Przestrzegać momentu 
dokręcenia!

Zacisk hamulca — produkt 
niestandardowy:

Tylko staranny dobór poszczególnych elementów zacisku  
i ich perfekcyjne współdziałanie zapewni nienaganne działanie 
hamulca. 
Dlatego HELLA PAGID stosuje najwyższe wymagania jakości  
i surowe standardy dla 50 elementów, z jakich składa się zacisk. 
 

A WIESZ, ŻE …
…ciśnienie działające na zacisk przy maksymalnym wciśnięciu 
pedału hamulca stanowi 4,5-krotność ciśnienia młota 
pneumatycznego?

 
Uwaga:
Gumowa osłona tłoczka hamulcowego, zaślepki i tulejki amortyzujące prowadzenia zacisku nie mogą mieć styczności z olejami lub smarami na bazie oleju mineralnego. 
Mogłoby wtedy dojść do ich uszkodzenia w wyniku spęcznienia elastomerów. 
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.

JAK SIĘ TO ROBI...
Naprawy zacisków hamulca wymagają profesjonalizmu i niezwykłej precyzji. Tylko to zapewni pełną 
sprawność hamulca po naprawie. 
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