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    Linia produktowa: Tarcze hamulcowe                           Informacje o produktach 

 

 

Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność poinformować o dostępności w naszej ofercie tarcz hamulcowych wysokowęglowych 

oraz nawiercanych. Wiadomość o wprowadzeniu w/w produktów zostały do Państwa wysłane we wcześniejszym 

biuletynie. Celem uzupełnienia informacji, przedstawiamy szczegółowy opis poniżej. 

Tarcze hamulcowe wysokowęglowe wykonane zostały z żeliwa szarego 

wysokiej jakości, z domieszką grafitu. Powoduje to skuteczniejsze 

odprowadzanie ciepła, obniża skoki temperatur, a także odkształcenia 

termiczne. Rozwiązanie to wpływa na lepszy komfort podczas hamowania, 

wyeliminowanie drgań oraz lepszą skuteczność samego procesu hamowania. 

Tarcze wysokowęglowe charakteryzują się większą odpornością na czynniki 

zewnętrzne niż zwykłe tarcze, a także dłuższą żywotnością. 

 

ref. nazwa zastosowanie status 

PRD2675 
tarcza 
wysokowęglowa 

RENAULT KANGOO 1.6/1.5dCi 08- dostępna 

PRD2743 
tarcza 
wysokowęglowa 

AUDI A4, A5 1.8TFSI-3.2FSI 06.07- 
dostępna 
w lutym 2016 

PRD2744 
tarcza 
wysokowęglowa 

BMW 3 (E90), X1 (E84) 2.0/2.5/3.0 01.05-12.11 na zapytanie 

PRD2765 
tarcza 
wysokowęglowa 

BMW X5, X6 3.0/4.4i/4.8i 02.07- na zapytanie 

PRD6130 
tarcza 
wysokowęglowa 

BMW X5 (E70), X6 (E71, E72) 3.0sd-4.8i 08- na zapytanie 

PRD6191 
tarcza 
wysokowęglowa 

BMW X5 (E70), X6 (E71) 3.0 02.07- na zapytanie 

 

Tarcze nawiercane mają właściwości lepszego chłodzenia, dzięki 

otworom, które powodują szybsze odprowadzanie ciepła. Wpływa to na 

obniżenie ryzyka przegrzania całego układu hamulcowego oraz uszkodzenia 

tarczy poprzez pęknięcia. Całość ma na celu poprawienie bezpieczeństwa 

podczas hamowania pojazdu. Dodatkowo otwory w powierzchni ciernej tarczy 

pozwalają na odprowadzanie pyłu z klocków hamulcowych zbierającego się 

pomiędzy klockiem a tarczą. Szybkie usuwanie pyłu poprawia eksploatację tarcz 

i wpływa na żywotność całego układu hamulcowego.  
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ref. nazwa zastosowanie status 

PRD2324 
tarcza 
nawiercana 

MERCEDES C (W203,S203,CL203) 1.8-3.5 01-08, SLK (R171) 
04-11, FORD C-MAX 10- 

dostępna 

PRD2428 
tarcza 
nawiercana 

MERCEDES C,CLK,CLS,S 
(W203,S203,CL203,C209,A209,C219,W220) 00-10 

dostępna 

PRD2551 
tarcza 
nawiercana 

MERCEDES C (W204,S204) 07- dostępna 

PRD2758 
tarcza 
nawiercana 

MERCEDES S (W221) 2.1D-5.5 10.05- na zapytanie 

PRD2831 
tarcza 
nawiercana 

MERCEDES S (W220) 2.8/3.2/3.5 11.98-08.05 na zapytanie 

PRD6143 
tarcza 
nawiercana 

PORSCHE 911 (996) 97-05 na zapytanie 

 

 

Zachęcamy do wprowadzenia wymienionych referencji do Państwa systemu! 

 

Z poważaniem, 

Zespół Marketingu 
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