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NOWE AKCENTY I WYCZUCIE TRENDU

Wysokowęglowe tarcze 
hamulcowe w eleganckiej czerni
Koncepcja partnerska HELLA PAGID osiągnęła duży sukces 

rynkowy głównie dzięki wysokiej jakości OEM, szerokiemu 

wyborowi produktów oraz innowacyjnym rozwiązaniom. 

Poszerzenie naszej oferty wysokowęglowych tarczy 

hamulcowych stanowi dobitną kontynuację tej strategii sukcesu. 

Dla wielu producentów z branży motoryzacyjnej lakierowane 

na czarno wysokowęglowe tarcze hamulcowe stały się już dziś 

standardem.  

HELLA PAGID odpowiednio wcześnie dostrzegła tę tendencję  

i zareagowała na nią szybciej, niż inni, dlatego już dziś posiada 

w swojej ofercie dla rynku części zamiennych lakierowane 

na czarno tarcze hamulcowe Carbonic. Nowa oferta tarcz 

hamulcowych powstała specjalnie z myślą o europejskich 

pojazdach klasy premium i performance.  

Wysokowęglowe tarcze hamulcowe charakteryzują się 

znacznie wyższą zawartością węgla, dlatego wytrzymują 

znacznie większe obciążenia, zapewniając wysoką skuteczność 

hamowania niezależnie od sytuacji oraz doskonały komfort 

jazdy i hamowania. Na dodatek nowa oferta poza najlepszym 

właściwościom technicznym zapewnia dodatkowo wyjątkowy 

ekskluzywny wygląd dzięki jedynej w swoim rodzaju czarnej 

lakierowanej powłoce. Lakierowane na czarno tarcze 

hamulcowe Carbonic firmy HELLA PAGID wyznaczają bez 

wątpienia nowe standardy pod względem stylistyki i spełniają 

oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
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WYJĄTKOWE. SKUTECZNE. ELEGANCKIE.

Najważniejsze zalety  
tarczy CARBONIC

Standard OEM
Materiał High Carbon spełnia 
standardy OEM.

Ekologiczna powłoka
Czarna powłoka jest wykonana ze 
specjalnego wodorozcieńczalnego 
lakieru całkowicie nieszkodliwego dla 
środowiska.

Wyższy komfort 
hamowania
Najlepsze wartości tolerancji 
zwiększają bezpieczeństwo  
i skuteczność hamowania.

Szybki montaż 
Dzięki czarnej powłoce nie 
ma konieczności usuwania 
oleju ochronnego. Można 
zatem natychmiast 
zamontować tarczę. 

Pewna ochrona
Ekskluzywna czarna powłoka lakiernicza chroni 
piastę i pierścień zewnętrzny przed korozją  
i dodatkowo jest odporna na działanie środków do 
czyszczenia obręczy kół. 

Mniejsze bicie tarczy
Lepsze przewodzenie ciepła materiału  
High Carbon zapewnia redukcję odkształceń.  
Efekt? Mniejsze wibracje. Spokojniejszy przebieg 
hamowania.

Redukcja odgłosów hamowania
Najlepsze właściwości wytłumiające  
dzięki zwiększonej zawartości węgla.

Minimalizacja zjawiska 
zaniku hamowania (fading)
Optymalna skuteczność hamowania również 
w ekstremalnych sytuacjach dzięki szybszemu 
odprowadzaniu ciepła przez żeliwo szare. 



Węgiel jest pierwiastkiem wszechobecnym w przyrodzie. 

Ponieważ wszystkie żywe tkanki składają się ze związków 

węgla, stanowią one podstawę życia na ziemi. Węgiel 

występuje w różnych odmianach alotropowych — od 

twardego diamentu, po miękki grafit. 

Dzięki szczególnej konfiguracji elektronów posiada również 

zdolność tworzenia złożonych cząsteczek. Pierwiastek 

ten wyróżnia się dobrą przewodnością cieplną, najwyższą 

twardością i nadzwyczajną miękkością. I to właśnie dzięki tym 

niezwykłym, czasami sprzecznym cechom, tarcze hamulcowe 

Carbonic firmy HELLA PAGID o zwiększonej zawartości węgla 

są tak niezwykłym produktem. 

WYSOKIE C

WĘGIEL – pierwiastek życia
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Stylowy wygląd przy  
odsłoniętych obręczach kół
Tarcze hamulcowe Carbonic dzięki swej ekologicznej czarnej powłoce lakierniczej 

zapewniają nowoczesny wygląd i atrakcyjną stylistykę, zwłaszcza w przypadku 

niezasłoniętych obręczy kół. W celu zapewnienia optymalnego tarcia tarcze 

hamulcowe Carbonic firmy HELLA PAGID należy wymieniać zawsze w komplecie  

z klockami hamulcowymi HELLA PAGID.

Tarcze hamulcowe Carbonic są pokryte w całości czarnym lakierem. Czarna powłoka 

na powierzchniach tarcia ściera się po kilku hamowaniach. Pozostaje jednak 

nienaruszona na pozostałych elementach, np. piaście i pierścieniu zewnętrznym. 

Gwarantuje to skuteczną i stałą ochronę tych miejsc przed korozją i działaniem 

środków czyszczących, np. preparatu do czyszczenia obręczy kół.



Różnicę między produktem najwyższej klasy a produktem przeciętnym najlepiej charakteryzuje słowo 

JAKOŚĆ. Produkty HELLA PAGID spełniają najwyższe standardy jakości i gwarantują zachowanie 

zdefiniowanych właściwości. Sprawność, wypróbowanie i niezawodność — oto gwarancja jakości, jaką 

są objęte wszystkie nasze produkty. 

Nasze produkty są poddawane kompleksowym testom i badaniom w naszych centrach badawczo-

rozwojowych, co gwarantuje ich zgodność z wymaganiami producentów samochodów i hamulców oraz 

standardami określonymi w specyfikacjach. Stanowi to gwarancję optymalnego bezpieczeństwa i komfortu.

Przykład: Badania w rozpylonej solance (wg DIN EN ISO 9227). Celem tego standardowego badania jest 

sprawdzenie i ocena skuteczności ochrony antykorozyjnej określonych powłok i lakierów. Również  

w przypadku naszej lakierowanej na czarno tarczy hamulcowej Carbonic w porównaniu ze standardową tarczą 

hamulcową bez powłoki. W specjalnej komorze wytwarza się warunki sprzyjające powstawaniu korozji. 

Przez okres od 72 do 96 godzin tarcze hamulcowe są spryskiwane rozpylonym roztworem chlorku sodu. 

Już po upływie 24 godzin wyraźnie widać skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego tarczy hamulcowej 

Carbonic. Ekologiczna i innowacyjna czarna warstwa lakieru na wysokowęglowej tarczy hamulcowej 

zapewnia optymalną ochronę przed powstawaniem rdzy zarówno w obrębie piasty, jak i na powierzchni 

tarcia. Gwarantuje ona perfekcyjny wygląd i stanowi dodatkowe potwierdzenie wysokich standardów jakości 

produktów HELLA PAGID. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Przewaga dzięki testom

Stanowisko testowe przed badaniem i podczas badania



ZADOWALAJĄ NAS TYLKO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

Ekskluzywność i klasa  
z korzyścią dla wszystkich
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Przy tworzeniu i rozwoju oferty produktów firma HELLA 

PAGID pokazuje zawsze, jak ważną kwestią jest skuteczność 

działania i tempo oraz nadążanie za potrzebami rynku,  

a przede wszystkim interes partnerów — warsztatów  

i punktów handlowych. Ta właśnie zasada znajduje 

olbrzymie odzwierciedlenie również w rozwoju oferty 

wysokowęglowych tarczy hamulcowych. To prawda, że 

są to produkty skierowane do pojazdów klasy premium 

i performance, jednak jednocześnie wzbogacamy naszą 

ofertę o produkty z najwyższej półki, co stanowi odpowiedź 

na aktualne trendy w dziedzinie wyposażenia fabrycznego: 

precyzyjne atuty pod względem komfortu jazdy i hamowania 

oraz jakość materiałów i wykonania na poziomie 

wyposażenia fabrycznego. Tarcze hamulcowe Carbonic 

firmy HELLA PAGID oferują użytkownikom samochodów 

europejskich modeli w segmencie premium najwyższą 

skuteczność, elegancję i ekskluzywność dzięki jedynej  

w swoim rodzaju czarnej powłoce. Są to cechy szczególnie 

cenione przez tę grupę kierowców. 

Dalsze wyróżniające się właściwości wysokowęglowych tarczy 

hamulcowych Carbonic to optymalne przewodzenie ciepła, 

pierwszorzędne tłumienie oraz pokrycie ekologicznym lakierem 

ochronnym. Dodatkowo charakteryzują się bardzo niskimi 

tolerancjami obróbki mechanicznej. Tarcze hamulcowe Carbonic 

firmy HELLA PAGID osiągają najlepsze parametry w swojej 

klasie pod względem odchyłek grubości tarczy, 

bicia promieniowego i niewyważenia. W efekcie 

otrzymujemy najlepszy komfort, maksymalną 

skuteczność hamowania i najwyższe 

bezpieczeństwo. 

Dostępna aktualnie oferta lakierowanych na czarno tarczy 

hamulcowych Carbonic jest adresowana do europejskich 

samochodów segmentu premium i samochodów sportowych. 

Jest ona jednak na bieżąco rozszerzana z uwzględnieniem 

aktualnych trendów w dziedzinie wyposażenia fabrycznego. 

Wysokowęglowe tarcze hamulcowe montuje się głównie na 

przedniej osi. Jednak aby zapewnić jednolity ekskluzywny 

wygląd, wybrane standardowe tarcze hamulcowe są dostępne 

z czarną powłoką. Tarcze hamulcowe Carbonic firmy HELLA 

PAGID są dostępne w komplecie ze śrubami mocującymi. 

Stanowi to praktyczne ułatwienie przy montażu.
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