KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED
č. 5

ORIGINÁLNÍ
KOTOUČE

NEORIGINÁLNÍ
KOTOUČE

VÝHODY

RIZIKA

Účinnost a bezpečnost na prvním místě.

Nízká účinnost, nízká bezpečnost.

Maximální výsledky co se týče bezpečnosti
a životnosti disku; úspěšně absolvují přes 1 000
hodin na zkušební stolici.

Disky vyrobeny bez testování na zkušební stolici,
takže jsou méně bezpečné.

Dodržovány ekologické normy; žádné škodlivé těžké
kovy.

Použití neoriginálních materiálů s rizikem výskytu
škodlivých těžkých kovů.

Větší odolnost vůči vzniku trhlin a větší kilometrový
výkon.

Pevnost a celistvost disku není zaručena; pórovitost
a povrchové dutiny mohou způsobit deformace,
vznik trhlin a dokonce i prasknutí, což může vést
k předčasné výměně disku.

Zaručena pohodlná jízda; žádný hluk při brzdění.

Hluk a vibrace přenášené na pedál nebo volant při
brzdění.
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Číslo dílu

Použití

500044026

Daily 35C - Daily 50C (přední brzdové
kotouče)

500044027

Daily 35S (přední brzdové kotouče)

500044028

Daily 35C (sada zadních kotoučů s ABS)

500044029

Daily 35S (sada zadních kotoučů s ABS)

500044030

Daily 50C (sada zadních kotoučů)

POPIS

Sada brzdových kotoučů + sada brzdových destiček
+ elektrické indikátory opotřebení brzd

www.origin.iveco.com - www.iveco.com - contactus@iveco.com
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BRZDOVÉ KOTOUČE A DESTIČKY

BEZPEČNOST A VÝKON ZARUČENY ZA VŠECH OKOLNOSTÍ
PRO VAŠE ECODAILY 2009 A DAILY 2006.
Originální náhradní díly Iveco - záruka kvality.

Důležitost brzdového systému.
Účinnost brzdového systému vašeho vozidla je základní faktor ve vaší každodenní práci. Řádně udržovaný brzdový systém znamená
lepší výkon a vyšší bezpečnost. To je důvod, proč je nutné volit pouze originální náhradní díly Iveco, protože jen tyto díly mohou po
celou dobu garantovat konstantní výkon a vysokou kvalitu. S originálními brzdovými kotouči a destičkami ORIGIN 100% budete vždy
na bezpečné straně.

KOTOUČE IVECO

100% bezpečnost s originálními díly.
Originální brzdy Iveco, stejně jako všechny ostatní komponenty
Iveco, jsou testovány podle nejpřísnějších standardů kvality.
Brzdové kotouče musí projít 1000 hodin testování na zkušební
stolici: deformace materiálu, namáhání a teploty při brzdění
musí po celou dobu garantovat vysoký výkon. Výběr originálního
kotouče znamená delší životnost brzdového systému: vysoce
kvalitní třecí materiál činí disk méně náchylný k opotřebení,
poškrábání a popraskání a snižuje hluk a vibrace, což zajišťuje
větší komfort při brzdění. Pravidelná kontrola opotřebení

brzdových kotoučů a destiček - tj. měření tloušťky brzdné plochy
a vizuální kontrola prasklin - je nezbytná k provedení včasné
opravy vozidla. Pouze autorizované servisní středisko Iveco
může zaručit, že budou dodržovány originální postupy Iveco
a zajištěna úplná bezpečnost náhradních dílů.

BRZDOVÉ DESTIČKY IVECO
1

2

3

Složení pro účinné brzdění.

Vrstvy brzdové destičky.

Originální brzdové destičky Iveco obsahují tři vrstvy
z nejkvalitnějších materiálů pro zajištění vynikající odolnosti vůči
opotřebení.
Brzdové destičky, stejně jako brzdové kotouče, podstupují
náročné testování na zkušební stolici, kde se měří výkon,
opotřebení, odolnost vůči vibracím a rezonanční frekvence.
Pouze originální brzdové destičky se svým specifickým složením,
jež podléhají důkladnému testování, udržují po celou dobu svoji
výkonnost a umožňují bezpečné brzdění ve všech podmínkách.

1. Třecí materiál.
Vyroben z materiálů, které splňují zákonné požadavky.
2. 	Spodní vrstva.
Zhotovena z materiálu s vysokým obsahem gumy a pryskyřice
pro zaručení vysoké pevnosti ve smyku, snížené tepelné
vodivosti a nižší hlučnosti při vibracích.
3. Kovová opěrná deska.
Použita vysoce kvalitní ocel, nezničitelná i při vystavení
vysokému tepelnému namáhání. Zhotovená procesem ražení
pro dokonalé usazení destičky v brzdovém třmenu.

ORIGINÁLNÍ
BRZDOVÉ DESTIČKY

VÝHODY

NEORIGINÁLNÍ
BRZDOVÉ DESTIČKY

RIZIKA

Účinnost a bezpečnost na prvním místě.

Nízká účinnost, nízká bezpečnost.

Zajištěna bezpečnost, pokud jde o brzdnou dráhu,
funkci systému ABS a pohodlí.

Nízký koeficient tření s následnou delší brzdnou
dráhou.

Po celou dobu zajištěn konstantní výkon, nižší
frekvence výměny destiček.

Nižší kilometrový výkon, než poskytují originální
kotouče, který vede k častějším výměnám.

Dodržování zákonů o životním prostředí (žádné
škodlivé těžké kovy, azbest atd.).

Možná přítomnost látek zakázaných zákonem, které
jsou škodlivé pro životní prostředí.

Bez prasklin, opotřebení je sníženo na minimum.

Agresivní působení na disk s prasklinami a rychlejší
opotřebení.

Garantovaná přilnavost třecího materiálu ke kovové
opěrné desce ve všech provozních podmínkách.

Možné odtržení třecího materiálu od kovové opěrné
desky, což vede k naprosté ztrátě brzdného výkonu.

