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POTAHOVANÉ 
BRZDOVÉ KOTOUČE 
BREMBO: NOVÁ 
ŘADA UV MATERIÁLŮ!

MYSLETE EKOLOGICKY. ZVOLTE BREMBO!

VĚDĚLI 
JSTE? 

MYSLETE EKOLOGICKY. ZVOLTE BREMBO!
  
Přemýšleli jste někdy o dopadu procesu potahování brzdových kotoučů na životní 
prostředí? 

Potažení 100 kusů brzdových kotoučů UV materiálem namísto použití jiných metod 
potahování* umožňuje ušetřit takové množství energie, které se rovná spotřebě 
odpovídající:

   1     MĚSÍCI VYTÁPĚNÍ
bytu třídy C o výměře 100 m2 (70 kWh / m2 / rok)

   1     ROKU SVÍCENÍ
se 100W žárovkou po dobu 12 hodin denně

   1.000     KM
jízdě kompaktním automobilem typu Golf

   55.000     ŠÁLKŮ KÁVY
Toto množství dostačuje pro nabídku 2 šálků kávy denně na 
každého vystavovatele po dobu konání veletrhu Automechanika

*Nátěrový systém s 
obsahem zinkových lamel

Společnosti Brembo záleží na životním 
prostředí a na vašem zdraví, a proto způsob 

potahování brzdových kotoučů UV materiálem, 
který zvolila, šetří 98 % energie a emisí CO2.



VYŠŠÍ ODOLNOST, 
NIŽŠÍ EMISE.

•  Věděli jste, že všechny potahované kotouče nejsou stejné?

•  Dokážete si představit, kolik energie je zapotřebí na výrobu jednoho potahovaného 
brzdového kotouče?

NOVÁ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE BREMBO 
PRO POTAHOVÁNÍ UV MATERIÁLEM.

Brembo je první společností, která nabízí 
technologii UV nátěrů navrženou pro nejdůležitější 
zákazníky OE s unikátním kovovým povrchem 
vyvinutým výhradně pro trh s náhradními díly.

   JEDINEČNÝ VZHLED
Kovový povrch si zachovává čistý 
a zářivý vzhled po celou dobu životnosti 
brzdového kotouče.

   ŠIROKÁ ŘADA 
Více než 400 položek vyhovuje 
nejdůležitějším aplikacím na trhu.

   PŘIPRAVENOST K POUŽITÍ 
Po vyjmutí z obalu přímo do vozidla: 
připraveno k instalaci, praktičtější 
řešení pro účely montáže.

BRZDOVÉ 
KOTOUČE 
BREMBO 
POTAHOVANÉ UV 
MATERIÁLEM 

CHARAKTERI-
STICKÉ 
VLASTNOSTI 
A VÝHODY

ODOLNOST VŮČI KOROZI
Lepší než výrobky, které jsou v současné době na 
trhu, což dokazují svou odolností vůči:
• testování v solné mlze
• vlhkosti
• vysokým teplotám

OCHRANA POVRCHU BRZDOVÉ DESTIČKY
Ochranný nátěr na povrchu brzdové destičky, vnější 
průměr a náboj kotouče pro zajištění kompletní ochrany.

INTELIGENTNÍ ZNAČENÍ
Nové umístění pro kontrolu minimální 

tloušťky, které servisním technikům 
umožňuje snazší čtení informací.

OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ

Barva na vodní bázi bez obsahu chemických 
rozpouštědel. Energeticky úsporný proces 

potahování UV materiálem.

Výhody Špatné vlastnosti Nedostatky

ALTERNATIVNÍ KOMPLEXNÍ 
METODA POTAHOVÁNÍ* UV NÁTĚR

Koroze Vysoký stupeň Vysoký stupeň

Emise Obsahuje až 15 % těkavých 
organických sloučenin. Netěkavé složky.

Péče o zdraví Obsahuje toxické látky, jako je 
metanol Bezpečné složení.

Další kategorie 
odolnosti

Vysoká odolnost vůči olejům 
a brzdovým kapalinám. 
Omezená chemická odolnost, 
např. citlivost na kyselé čističe 
ráfků.

Vysoká chemická odolnost 
vůči chemikáliím. 

Rovnováha při 
spotřebě energie 
a produkci CO2

40 sekund při přibližně 
400 kW elektrické energie 
induktorů. K tomu přibližně 
15−20kW chladicí ventilátor.

20 sekund při 10−15 kW 
elektrické energie do UV 
lamp, což je z hlediska 
energetické náročnosti velmi 
hospodárné. 

Spotřeba energie 4,67 kWh/kotouč 0,08 kWh/kotouč

*Nátěrový systém s obsahem zinkových lamel


