
PŁYNY HAMULCOWE  
I CHEMIA

RELIANCE. TRUST. PERFORMANCE.



WYSOKA JAKOŚĆ. IDEALNE DOPASOWANIE.
NASZE PŁYNY DO  
BEZPIECZNEGO HAMOWANIA

Jako jeden z wiodących dostawców części zamiennych do 
hamulców hydraulicznych, części eksploatacyjnych, płynów, 
chemii i akcesoriów, konsekwentnie stawiamy na przewagę 
technologiczną, innowacyjność i najwyższą jakość.  
Dlatego naszą działalność badawczo-rozwojową prowadzimy 
głównie w Niemczech, a produkcja odbywa się wyłącznie  
w nowoczesnych zakładach zgodnie ze specyfikacjami 
określonymi w Niemczech.

Układ hamulcowy jest bardzo złożonym systemem, który 
wymaga sprawnego współdziałania wielu elementów,  
aby zapewnić ich absolutną niezawodność w ekstremalnych 
sytuacjach.

Płyn hamulcowy jest ważną częścią tego układu, ponieważ 
poprzez ciśnienie hydrauliczne przenosi na hamulce siłę nacisku 
na pedał. Aby realizować tę funkcję, płyn hamulcowy musi 
spełniać wymagania określone wyraźnie przez producenta 



pojazdu, a jego skład musi być idealnie dostosowany do 
specyfiki danego układu hamulcowego. Płyny hamulcowe Hella 
Pagid nie tylko doskonale spełniają te wymagania, lecz na 
dodatek znacznie je przewyższają.

Ofertę płynów hamulcowych Hella Pagid uzupełnia środek do 
czyszczenia hamulców i pasta montażowa. Oba te produkty 
wyróżniają się wysoką jakością, przeszły różne badania,  
są łatwe w użyciu i doskonale nadają się do optymalizacji 
działania hamulców i bezpieczeństwa pojazdu na drodze.
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SZEROKI WYBÓR PRODUKTÓW. NAJLEPSZE PARAMETRY.
PŁYNY HAMULCOWE HELLA PAGID –  
LEPSZE OD STANDARDU

Płyn hamulcowy odgrywa kluczową rolę w niezawodnym  
i stałym przenoszeniu siły hamowania. Aby płyn spełniał zawsze 
swoje zadanie, musi w każdej chwili i w każdej sytuacji posiadać 
wymagane właściwości. 

Każdy płyn hamulcowy, niezależnie od kategorii, musi mieć 
określone cechy, aby działał w każdej sytuacji. Decydującymi 
kryteriami w tym zakresie są temperatura wrzenia płynu 
„suchego", temperatura wrzenia płynu „mokrego” oraz lepkość. 

Aby płyny hamulcowe spełniały wymagania bezpieczeństwa  
w odniesieniu do tych kryteriów, ustanowiono określone 
standardy zgodnie z klasyfikacją DOT („United States Department 
of Transportation”). Wszystkie nasze płyny hamulcowe znacznie 
przewyższają ustawowe wartości i dlatego oferują maksymalne 
parametry i bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych sytuacjach.
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Numer katalogowy  
pełny

Numer katalogowy 
skrócony

Ilość Opakowanie Temperatura wrzenia płynu 
„suchego”

[°C]

Temperatura wrzenia płynu 
„mokrego”

 [°C]
Lepkość przy -40°C

[cSt (mm²/s)]
Lepkość przy 100°C

[cSt (mm²/s)]

DO
T 

3 Nowoczesny płyn hamulcowy. Stosowany obecnie w układach hamulcowych  
bez złożonych elementów bezpieczeństwa.

229

> 205

149

> 140

1.200

< 1.500

1,95

> 1,5

8DF 355 360-071 95014 1 l 10

     

DO
T 

4 Popularny standard dla większości pojazdów. 268

> 230

163

> 155

1.315

< 1.800

2,34

> 1,5

8DF 355 360-001 95003 250 ml 24
8DF 355 360-011 95004 500 ml 24
8DF 355 360-021 95005 1 l 10
8DF 355 360-031 95006 5 l 4
8DF 355 360-041 95007 20 l 1

DO
T 

4 
LV

Płyn charakteryzuje się szczególnie niską lepkością.  
Dlatego jest zalecany do wszystkich pojazdów z nowoczesnymi systemami  
bezpieczeństwa, np. ESP i ABS. 267

> 230

172

> 155
675

< 1.800

2,1

> 1,5

8DF 355 360-051 95012 1 l 10
8DF 355 360-061 95013 5 l 4

DO
T 

5.
1 Spełnia najwyższe wymagania i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo,  

również w samochodach z ABS i ESP. 269

> 260

187

> 180

810

< 900

2,16

> 1,5

8DF 355 360-081 95008 500 ml 24
8DF 355 360-091 95009 1 l 10

LH
M

Olej mineralny specjalnie do centralnych układów hydraulicznych pojazdów Citroën.

8DF 355 360-101 95010 1 l 10

OPTYMALNA SKUTECZNOŚĆ HAMOWANIA. MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO.
PŁYNY HAMULCOWE HELLA PAGID
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Wyniki badań

Wymagania 
(zgodnie z DOT) 
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TEMPERATURA WRZENIA PŁYNU 
„SUCHEGO”

TEMPERATURA WRZENIA PŁYNU 
„MOKREGO”

LEPKOŚĆ

Jest to temperatura wrzenia nowego płynu hamulcowego bez 
zawartości wody. Podczas hamowania energia kinetyczna 
zamienia się w ciepło. Płyn hamulcowy pochłania część tego 
ciepła i aby zachować kontrolę nad nagrzewaniem w każdej 
fazie oraz aby zapobiec tworzeniu się pęcherzyków gazu  
i tym samym awarii hamulca, temperatura wrzenia musi być na 
określonym poziomie.

Oprócz ciepła, płyn hamulcowy pochłania również wilgoć.  
W rezultacie płyny hamulcowe używane przez dłuższy czas mają 
większą zawartość wody i niższą temperaturę wrzenia.  
Temperatuę wrzenia płynów hamulcowych „mokrych” określa 
się do płynu zawierającego 3,5% wody (w stosunku do 
całkowitej ilości). 

Lepkość jest miarą kleistości substancji płynnej. Im wyższa 
lepkość, tym ciecz jest gęstsza (mniej płynna), a im niższa 
lepkość, tym ciecz jest rzadsza (bardziej płynna), Wraz ze 
wzrostem temperatury lepkość większości cieczy maleje.  
W przypadku płynów hamulcowych do nowoczesnych pojazdów 
wyposażonych w systemy ESP i ABS (DOT 4 LV i DOT 5.1) 
lepkość ma szczególne znaczenie, płyny te muszą mieć 
stosunkowo wysoką płynność, także w niskich temperaturach. 



CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY

MIESZALNOŚĆ

Hella Pagid zaleca stosowanie się do zaleceń producenta 
pojazdu. Podana poniżej częstotliwość wymiany ma 
charakter orientacyjny, dla zapewnienia najlepszej 
skuteczności hamowania i najwyższego bezpieczeństwa:

 ➔ DOT 3: co 12 miesięcy
 ➔ DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5.1 i LHM: co 24 miesiące

Ponadto w ramach przeglądów serwisowych należy regularnie 
sprawdzać szczelność układu hamulcowego, zwłaszcza 
przewodów hamulcowych.

Hella Pagid zaleca stosowanie płynu hamulcowego określonego 
przez producenta pojazdu i odradza mieszanie płynów 
hamulcowych o różnych specyfikacjach DOT.
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CZYSZCZENIE BEZ POZOSTAWIANIA ŚLADÓW.  
UNIKANIE NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA.
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA  
UKŁADU HAMULCOWEGO

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW 

Środek do czyszczenia hamulców firmy Hella Pagid wiąże pył 
hamulcowy i skutecznie usuwa olej, smar, brud oraz płyn 
hamulcowy, nie pozostawiając osadu. Dlatego ten sprawdzony 
środek czyszczący nadaje się do wszystkich części hamulców, 
sprzęgieł i przekładni, rozruszników i alternatorów, gaźników, 
pomp paliwowych i elementów silnika. 

Właściwości produktu
 ➔ Głowica rozpylająca 360 stopni
 ➔ Krótki czas schnięcia
 ➔ Nie pozostawia śladów
 ➔ Wiąże pył hamulcowy
 ➔ Czyści skutecznie
 ➔ Czyści bez przebarwień i plam 
 ➔ Chroni przed natychmiastową korozją
 ➔ Nie zawiera węglowodorów  

chlorowanych i halogenowanych
 ➔ Nie zawiera acetonu

Użycie 
Zabrudzone elementy spryskać dokładnie środkiem i poczekać 
do spłynięcia lub odparowania rozpuszczalnika, ew. wytrzeć 
szmatką. Powtórzyć w przypadku uporczywych zabrudzeń.

Środek do czyszczenia hamulców Hella Pagid jest dostępny jako 
spray o pojemności 500 ml.
8DX 355 370-001 | 95001 | 500 ml



PASTA MONTAŻOWA 

Warunkiem niezawodnego działania hamulców jest ich 
regularna konserwacja. W ramach konserwacji wszystkie ważne 
części mechaniczne należy smarować smarem niezawierającym 
metali i odpornym na temperaturę. Ważne jest, aby zwrócić 
uwagę na przydatność smaru. Aby wykluczyć ryzyko awarii  
i uniknąć nieprawidłowego działania bardzo wrażliwych 
systemów bezpieczeństwa (np. układów ABS, ESP) podczas 
jazdy, zalecamy stosowanie pasty montażowej Hella Pagid.

Właściwości produktu
 ➔ Minimalizuje odgłosy hamowania 
 ➔ Odporna na temperaturę
 ➔ Nie zawiera metali
 ➔ Prosta w użyciu
 ➔ Przezroczysta
 ➔ Nie zawiera kwasów

Użycie
 ➔ Do hamulców i sprzęgieł
 ➔ Do smarowania zacisków akumulatora

Podczas montażu klocków hamulcowych zaleca się nakładanie 
pasty montażowej na powierzchnie prowadzące i prowadnice na 
zacisku hamulca w celu zminimalizowania hałasu hamowania.

Pasta montażowa Hella Pagid jest dostępna w tubce 75 ml oraz 
w saszetce 5,5 ml.
8DX 355 370-011 | 95002 | 75 ml
8DX 355 370-031 | 95022 | 5,5 ml
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HELLA PAGID GmbH
Lüschershofstraße 80
45356 Essen, Germany
www.hella-pagid.com
service@hella-pagid.com
© HELLA PAGID GmbH
J01554/02.19

Stan faktyczny i ceny mogą ulec zmianie

HELLA Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-691 Warszawa
Telefon: 22 514 17 60
Fax: 22 514 17 61
www.hella.com.pl

www.hella-pagid.com


