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Przewód wewnętrzny

Pierwszy oplot wzmacniający 

Warstwa specjalnego kleju  
z wtopionym oznaczeniem kolorystycznym

Zewnętrzna warstwa przewodu Drugi oplot wzmacniający 

BEZPIECZNIE W DRODZE

PRZEWODY HAMULCOWE 
NAJWYŻSZEJ KLASY
Produkty HELLA PAGID do układów hamulcowych wyróżniają się bezpieczeństwem, wytrzymałością  
i najlepszymi parametrami — nasze przewody hamulcowe nie są tu również wyjątkiem. Przykładamy 
największą wagę to tego, aby nie tylko spełniały wymagania specyfikacji SAEJ1401, lecz aby znacznie je 
przewyższały. 

Aktualnie w naszej ofercie znajduje się ponad 900 przewodów hamulcowych w jakości części oryginalnych. 
Wszystkie są zapakowane w plastikowy woreczek ochronny. Charakteryzują się doskonałą odpornością impulsową, długą 
żywotnością oraz wytrzymałością złączek wykonanych ze stali nierdzewnej, mosiądzu i stali ocynkowanej. Wszystkie węże montuje 
się prosto i szybko metodą plug and play.

Różnica tkwi w szczegółach
Podstawę jakości naszych przewodów hamulcowych stanowią nowoczesne linie produkcyjne, najlepsze materiały oraz perfekcyjne 
dostosowanie do siebie poszczególnych elementów struktury. Wewnętrzna i zewnętrzna warstwa naszych przewodów hamulcowych 
jest wykonana ze specjalnej mieszanki gum, odpornej na działanie wszystkich popularnych płynów hamulcowych. Dwa dodatkowe 
oploty zapewniają znaczne wzmocnienie przewodu, dzięki czemu jest on w stanie wytrzymać nawet najwyższe obciążenia 
ciśnieniowe. W przewodach hamulcowych gorszej jakości stosuje się często tylko jedną warstwę oplotu lub dwa cieńsze oploty, 
przez co nie ma możliwości zapewnienia optymalnego ciśnienia hamowania. Może to mieć negatywny wpływ na elektroniczne 
układy regulacji (ABS, ESP), ponieważ wymagane przez układ parametry ciśnienia nie będą się zgadzać. W przeciwieństwie do tego 
przewody hamulcowe HELLA PAGID oferują maksymalne bezpieczeństwo. 



Test działania sił 
odśrodkowych  
do wyznaczania 
żywotności węża 
przy obciążeniu 
dynamicznym.
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Przebieg produkcji  
z kontrolą jakości 

Proces produkcji węży hamulcowych 
HELLA PAGID jest na bieżąco 
nadzorowany, aby zapewnić ciągłe 
przestrzeganie wysokich standardów 
jakości. 

Doskonałe wyniki dzięki 
ciągłym testom

Wysokie standardy jakości wymagają 
szczególnych badań i testów. Dzięki 
regularnym kontrolom  
i badaniom zapewniamy bezwzględne 
bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość 
przewodów hamulcowych HELLA PAGID. 
Do stosowanych na bieżąco badań należą 
m.in.

 ➔ próba wyginania w niskich 
temperaturach

 ➔ test odporności na działanie płynów 
hamulcowych

 ➔ próba szczelności
 ➔ próba ciśnienia rozrywającego
 ➔ test działania sił odśrodkowych 

(zobacz zdjęcie)
 ➔ odporność statyczna na działanie 

ozonu
 ➔ test impulsowy w wysokiej 

temperaturze

Odporność na wszelkie 
czynniki

Przeprowadzane przez nas testy stanowią 
gwarancję maksymalnej odporności 
naszych produktów na czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne. Jest to bardzo 
ważne, ponieważ bezpieczeństwo 
działania, trwałość  
i wytrzymałość przewodów hamulcowych 
zależą w głównej mierze od ich solidności 
i odporności. Przewód hamulcowy 
jest poddawany m.in. następującym 
obciążeniom: 

 ➔ ruchy skręcania i uginania 
zawieszenia 

 ➔ impulsy ciśnienia
 ➔ czynniki atmosferyczne  

(ozon oraz wysokie i niskie 
temperatury)

 ➔ inne czynniki zewnętrzne  
(olej, smar, woda, sól, konserwacja 
podwozia itd.)

A WIESZ, ŻE …
... przewody hamulcowe Hella Pagid wytrzymują ciśnienie do 250 
bar? To ponad 80 razy więcej, niż ciśnienie wody w kranie, które 
wynosi 3 bar. 



UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO
Tylko nienaganny stan przewodu hamulcowego zapewni jego niezawodne działanie. Często już na pierwszy 
rzut oka widać uszkodzone miejsca, które można szybko naprawić. Tutaj przedstawiono kilka typowych, 
widocznych gołym okiem uszkodzeń przewodów hamulcowych.

Aby spełnić najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, 
nasze przewody hamulcowe znacznie przewyższają 
parametrami wszystkie specyfikacje SAEJ1401.

Pojemność przewodów hamulcowych złej jakości jest często 
znacznie wyższa, niż w przypadku produktó wysokiej klasy. 
Może to mieć negatywny wpływ na elektroniczne układy 
regulacji (ABS, ESP), ponieważ wymagane przez układ 
parametry ciśnienia nie będą się zgadzać. 
Dlatego wybierz przewody hamulcowe Hella Pagid, bowiem 
zapewniają one maksimum bezpieczeństwa.

 HELLA PAGID  
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Pęcherze na przejściu między armaturą 
a oplotem

Przyczyna: 
Uszkodzenie lub osłabienie wewnętrznej 
struktury

Pęknięcia

Przyczyna: 
Starzenie, nieprawidłowy montaż lub 
nadmierne obciążenia mechaniczne

Uszkodzenie zewnętrzne,  
korozja

Przyczyna: 
Uszkodzenie izolacji w wyniku 
nieprawidłowego montażu lub 
nadmiernego obciążenia mechanicznego. 
Uszkodzenie izolacji pod wpływem 
czynników atmosferycznych.
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ZAGROŻENIA POD KONTROLĄ

LINKI HAMULCOWE  
O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI
Linki do hamulców ręcznych HELLA PAGID wyróżniają się bezpiecznym przenoszeniem siły i doskonałą 
wytrzymałością na rozciąganie i odpornością. Nasza oferta obejmuje obecnie ponad 1000 linek 
hamulcowych. Uzupełnia ją ponad 200 linek sprzęgła z samoregulatorem i bez regulacji. 

Linki hamulcowe HELLA PAGID charakteryzują się doskonałym dopasowaniem, są wykonane z najlepszych materiałów  
i produkowane wyłącznie w europejskich zakładach, gdzie przechodzą surowe kontrole jakości. Pod względem średnicy linki i liczby 
zwojów oraz armatury i punktów mocowania linki hamulcowe HELLA PAGID są w 100% zgodne z produktami oryginalnymi. To samo 
dotyczy również akcesoriów, dzięki czemu linki montuje się prosto i szybko metodą plug and play.  
Linki są pakowane w małe plastikowe woreczki z zawieszką.
 

OE
Osłonę gumową zakłada się na 
metalowej tulejce metodą wyciskania. 

HELLA PAGID
Ta sama metoda produkcji, co  
w częściach oryginalnych, dzięki 
temu maksymalny komfort jak przy 
wyposażeniu fabrycznym.

INNY PRODUCENT
Brak stałego połączenia między 
metalową tulejką a osłoną gumową. 
Powoduje to hałas i złe reagowanie 
hamulca.



Najwyższa jakość w dwóch wersjach
Rozróżnia się dwa główne rodzaje linek stalowych:
1. Linki złożone z kilku żył, z których każda jest wykonana 

ze splotu drutów. Ta wersja charakteryzuje się wyjątkowo 
wysoką elastycznością (górny rysunek).

2. Linki wykonane z jednego splotu drutów. Wyróżniają się 
bardzo wysoką odpornością (dolny rysunek).

Obie wersje gwarantują wysoką sprawność, niewielkie zużycie 
i wytrzymałość. Cechy te są nieodzowne, ponieważ zwiększają 
odporność na następujące czynniki:

 ➔ Obciążenia mechaniczne przez siły ciągnące występujące 
przy zaciąganiu hamulca oraz skręcaniu i uginaniu 
zawieszenia pojazdu

 ➔ Czynniki atmosferyczne: wysokie i niskie temperatury, ozon
 ➔ Czynniki zewnętrzne: woda, sól i olej 

Bezpieczeństwo nie zna kompromisów
Do produkcji linek hamulcowych i linek sprzęgła HELLA PAGID 
stosuje się wyłącznie sprawdzone materiały najwyższej jakości. 
Materiały te są dostosowane optymalnie do pojazdu i systemu. 

Aby linka zużywała się jak najwolniej, stalowe linki HELLA 
PAGID są powleczone bezpośrednio warstwą poliamidową, 
zabezpieczoną rurą lub metalowym przewodem, bądź linka jest 
pokryta specjalnym smarem, który optymalizuje jej właściwości 
ślizgowe. Powoduje to minimalizację tarcia i maksymalizację 
wytrzymałości i żywotności.

Na górze: stalowa linka wykonana z kilku żył
Na dole: stalowa linka wykonana z jednego splotu drutów

Podstawa to dobry środek
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A WIESZ, ŻE …
… linka hamulca ręcznego o grubości 4 mm nie tylko zapobiega 
stoczeniu się samochodu, lecz również mogłaby utrzymać 25 
skrzynek z typowymi butelkami z wodą mineralną. 

Uszkodzenia i ich 
możliwe przyczyny
To oczywiste, że sprawny hamulec ręczny 
to podstawowy warunek bezpieczeństwa 
eksploatacyjnego i bezpieczeństwa 
na drodze. Linki hamulcowe HELLA 
PAGID są poddawane ciągle różnym 
badaniom i testom, dzięki czemu oferują 
maksymalne bezpieczeństwo. Mimo to 
z powodu niesprzyjających okoliczności 
lub niewłaściwego postępowania mogą 
wystąpić w nich nieprawidłowości, które 
trzeba bezzwłocznie usunąć.

Mogą wystąpić 
następujące 
nieprawidłowości:

 ➔ Brak działania lub za słabe działanie 
hamulca

 ➔ Brak swobody ruchu
 ➔ Nierówne działanie hamulca
 ➔ Brak możliwości zwolnienia hamulca

Możliwe przyczyny 
nieprawidłowości:

 ➔ Wydłużenie linek hamulca ręcznego 
 ➔ Zmiana elastyczności poprzez 

nadmierne obciążenie lub wydłużenie 
linki 

 ➔ Zamarznięcie linek w przypadku 
mrozu i wilgoci 

 ➔ Przez uszkodzony płaszcz lub osłonę 
może przedostać się woda lub 
zabrudzenia, co może spowodować 
korozję i zaklinowanie się cięgien 

 ➔ Uszkodzenia mechaniczne 
płaszcza lub stalowej linki poprzez 
nieprawidłowy montaż lub nadmierne 
obciążenie 

Uwaga! Wymiana linki
Linki hamulcowe należy wymieniać zawsze parami.  
Przyczyna: tylko przy identycznych współczynnikach tarcia można prosto i bezpiecznie ustawić optymalnie hamulec.
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