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„High Carbon“ bremseskiver 
   

Bremseskiver med højt kulstofindhold   

Egenskaberne for bremseskiver kan påvirkes allerede i 
produktionen ved hjælp af den kemiske sammensætning af 
støbejernet. 
Hvis man forøger den procentvise andel af kulstof i 
støbejernet, betegnes dette som „high carbon“ skiver. 
Materialets sammensætning og dets hårdhed og trækstyrke 
er defineret i standarden EN-GJL-150 som GG15. High 
carbon bremseskiver er markeret med bogstaverne HC (High 
Carbon). 

  

   

Egenskaber for HC-bremseskive   

Følgende egenskaber forbedres: 
 Større styrke / stabilitet 
 Større termisk belastningsevne 

 Ensartet bremseperformance og reduceret fading 
under ekstreme forhold og sporty køremåde 

 Mindre deformation i kraft af bedre 
varmeledningsevne 

 Bremseruflen og sideslag reduceres 
 Støjreduktion i kraft af bedre dæmpningsegenskaber 

 
 
 
 

 

   

Produktinformation   

HELLA PAGID tilbyder high carbon bremseskiver i varianten 
CARBONIC i sort farve.  
Det aktuelle program af CARBONIC-bremseskiver er afstemt 
til de nuværende europæiske premium-modeller samt 
sportsvogne. Udbuddet udbygges løbende af HELLA PAGID 
under hensyntagen til de aktuelle trends ved 
førstemontering. 

 

 

   

Bemærkning om montering   

Overfladebehandlede bremseskiver lakeres i forskellige 
processer med et vejr- og temperaturbestandigt dæklag. Da 
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dette overtræk også påføres bremseskivens friktionsflade, 
kan det ikke undgås, at dette dæklag slides af på 
bremsebelægningernes overflade ved bremsning.  
For at sikre en perfekt funktion for bremsesystemet skal 
friktionsfladerne på bremseskiver og bremseklodser køres til 
efter montering. 
Følg i den forbindelse anvisninger om montering og tilkørsel 
fra de pågældende bil- og bremseproducenter.  
 
Yderligere tekniske informationer om emnet bremseskiver  

 Tilkørselsanvisninger for bremseskiver 
 Overfladebehandlede bremseskiver 
 Bremseskiver med hjulleje og polring 

kan du finde i HELLA TECH WORLD 
 
http://www.hella.com/techworld 
   

 


