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AKCESORIA



AKCESORIA HELLA PAGID

BEZPIECZEŃSTWO ZACZYNA SIĘ OD 
NAJDROBNIEJSZYCH SZCZEGÓŁÓW
Warto wiedzieć: 
Oferta firmy HELLA PAGID obejmuje poza klockami 
hamulcowymi wyposażonymi fabrycznie w czujniki zużycia 
również ponad 220 czujników zużycia. Jeśli klocek hamulcowy 
jest przygotowany fabrycznie pod montaż czujnika, lecz zostanie 
zamówiony bez czujnika, oferujemy w ten sposób możliwość 
zachowania pełnego bezpieczeństwa. Elektroniczne czujniki 
zużycia firmy

HELLA PAGID wyróżniają się doskonałą odpornością na wysokie 
temperatury oraz bardzo dobrą izolacją.

Warto mieć: 
Przydatne akcesoria do wszystkich elementów układu 
hamulcowego – m.in. kompletny zestaw wszystkich popularnych 
śrub mocujących, w praktycznym niewielkim metalowym 
pudełku. 

ZUŻYCIE POD KONTROLĄ
Stan hamulców ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo na drodze.  
Jest on kontrolowany w głównej mierze przez czujnik zużycia warstwy ciernej.  
Nie należy bagatelizować funkcji i działania czujnika. 

Czujniki zużycia klocków hamulcowych mają ważny wkład 
w bezpieczeństwo. To one pilnują sprawnego działania 
hamulców. Dlatego nie warto na nich oszczędzać – stosuj 
wyłącznie oryginalne markowe akcesoria HELLA PAGID. Są one 
produkowane zgodnie ze standardami OEM wyłącznie  
z materiałów wysokiej klasy. Gwarantuje to najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, trwałości i komfortu. 

Czujniki zużycia jest elementem kontrolnym, które sygnalizuje 
zużycie klocków hamulcowych. Czujniki zużycia dzielą się na dwa 
rodzaje – mechaniczne i elektroniczne:

1. Mechaniczne czujniki zużycia 
zamontowane na płytce 
nośnej wytwarzają podczas 
hamowania cichy, wibrujący 
dźwięk ostrzegawczy, gdy 
grubość materiału ściernego osiągnie wartość krytyczną.

2. Elektroniczne systemy 
kontrolne są zalewane 
w materiale ciernym. 
Po osiągnięciu wartości 
krytycznej hamowanie 
powoduje połączenie 
elektrod poprzez tarczę hamulcową, co skutkuje zapaleniem 
się lampki ostrzegawczej na tablicy rozdzielczej.



Dwunastka pod ręką

Praktyczne, stabilne i kompaktowe – jak zawsze HELLA PAGID:  
Dzięki temu metalowemu pudełku odpowiednia śruba mocująca będzie zawsze pod 
ręką. Zestaw zawiera 12 najpopularniejszych na rynku rodzajów śrub mocujących 
– oczywiście z cynkowaniem płatkowym. Każda śruba jest zabezpieczona cienką 
warstwą środka antykorozyjnego, co zwiększa jej wytrzymałość i żywotność. Dzięki 
tej skrzynce błyskawicznie i łatwo wymienisz uszkodzone śruby mocujące – z pełną 
gwarancją bezpieczeństwa. Poza tym można w każdej chwili domówić brakujące śruby.

 

HELLA PAGID oferuje ponad 550 elementów wyposażenia, które spełniają najwyższe 
standardy bezpieczeństwa i są produkowane zgodnie z wymaganiami wyposażenia 
fabrycznego. Tylko wykonane i działające bez zarzutu wyposażenie gwarantuje 
sprawność i bezpieczeństwo hamulców. Wyposażenie, czyli np. śruby mocujące, 
klamry, sprężyny i blaszki klocków, jest dostosowane optymalnie do zastosowania:

 ➔ Klocki hamulcowe
 ➔ Szczęki hamulcowe
 ➔ Szczęki hamulcowe do hamulca postojowego
 ➔ Zaciski hamulcowe

Nowe akcesoria są potrzebne zdecydowanie w takich choćby sytuacjach:
 ➔ Śruby mocujące nie są dokręcone z wymaganym momentem dokręcenia  

i mogły się już poluzować
 ➔ Stare i zużyte blaszki i klamry są pęknięte  

lub zgubione
 ➔ Stare sprężyny nie zapewniają pełnej siły mocowania,  

co powoduje uciążliwe odgłosy i stukanie

Uwaga: 
W samochodach starszych niż 48 miesięcy w trakcie naprawy hamulca zaleca się 
wymianę sprężyny mocującej!

 Stare sprężyny

 Nowe sprężyny

Na górze: nowa sprężyna zacisku hamulcowego 
Na dole: sprężyna zacisku hamulcowego ze 

znacznie obniżoną siłą mocowania po  
ok. 6 latach użytkowania z dłuższymi  

okresami postoju.

A WIESZ, ŻE …
…pierwszy elektroniczny czujnik zużycia wynaleziono pod koniec 
lat siedemdziesiątych XX wieku? 

MAŁE RZECZY – DUŻY EFEKT
Każdy nowy hamulec tarczowy lub bębnowy jest dobry tylko na tyle, na ile jest dobre jego wyposażenie.  
Dlatego również tutaj obowiązują surowe przepisy dotyczące konserwacji i wymiany.
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