
 

 

 

Nowość na rynku – zaciski hamulcowe bez kaucji 

Zaciski hamulcowe firmy Hella Pagid, specjalisty w dziedzinie hamulców, już od wielu lat cieszą się 

dużą renomą i popularnością na rynku. Teraz oferta zacisków skierowana na rynek części zamiennych 

została rozszerzona o nowych 112 produktów. Co ciekawe, są one sprzedawane bez kaucji! 

Kaucja wiąże się z pewnymi wyzwaniami 

Szczególnie małe i średnie hurtownie i warsztaty mogą z pewnością coś o tym powiedzieć: sprzedaż 

produktów obciążonych kaucją wiąże się z dodatkowymi wymaganiami, szczególnie pod względem 

kosztów obsługi, zamrożenia kapitału oraz powierzchni magazynowej. Stare części muszą być gdzieś 

przechowywane – i dlatego zajmują sporo miejsca, którego brakuje często w mniejszych firmach. 

Z kaucją lub bez: według uznania warsztatu 

Również z tego względu firma Hella Pagid poszerzyła swoją ofertę zacisków hamulcowych o 112 nowych 

produktów bez kaucji, przeznaczonych do wielu popularnych marek pojazdów. Produkty te uzupełniają 

istniejącą serię „Reman” oferującą regenerowane zaciski hamulcowe obciążone kaucją. 

Warsztaty mogą zatem w przyszłości wybrać według ekologiczne regenerowane zaciski hamulcowe z 

kaucją lub zaciski nowe bez kaucji. Przy wymianie na nowe części stare zaciski można po prostu 

wyrzucić, a zatem nie zajmują one cennego miejsca w magazynie. 

Wszystko w komplecie 

Produkty z oferty nowych części bez kaucji zawierają dodatkowo wysokiej klasy zestaw niezbędnych 

elementów. Należą do nich m. in. smar, elementy gumowe, śruby i odpowiednie sworznie prowadzące. 

Ma to niewątpliwą zaletę: eliminuje konieczność czasochłonnego czyszczenia i wydawania pieniędzy na 

dodatkowe elementy. 

Christian Berlich, Product Manager w firmie Hella Pagid: „Zalecamy wymianę sworzni prowadzących 

przy każdej wymianie zacisków hamulcowych, aby mechanizm ślizgowy pływającego zacisku działał 

prawidłowo i aby klocki hamulcowe zużywały się równomiernie i bez odgłosów. Dlatego dostarczamy 

warsztatom „kompletny pakiet”. 

Wysoka jakość części 

Nowe zaciski hamulcowe Hella Pagid bez kaucji, podobnie jak produkty Reman, wyróżniają się 

najwyższą jakością, którą zapewniają audytowane procesy produkcyjne oraz szczegółowe badania i 

testy. Obejmują one między innymi testy ciśnieniowe, testy działania hamulca ręcznego oraz dokładną 

kontrolę końcową. Do klientów trafiają tylko te produkty, które przeszły pomyślnie wszystkie testy. 

Wszystkie zaciski produkowane przez firmę Hella Pagid są poddawane specjalnej obróbce powierzchni, 

co stanowi dodatkowy atut pod względem jakości. 

Wniosek: alternatywa, która się opłaca 

Dzięki nowym zaciskom hamulcowym Hella Pagid bez kaucji warsztaty mają teraz wygodną alternatywę 

bez konieczności rezygnacji z wysokiej jakości. Hella Pagid ze swoją ofertą 112 nowych zacisków 

hamulcowych to pierwszy dostawca na rynku oferujący tak korzystne rozwiązanie! 


