
Tarcze i klocki hamulcowe ATE
Niezawodny komfort hamowania



Najnowsza technologia,
kusząca optyka
Niezawodny komfort hamowania

ATE – jako specjalista od układów hamulcowych ,  
już od ponad 100 lat wyznacza standardy- jakościowe, 
innowacyjności i znajomości systemu. Do tego posiada 
kompetencje dostawcy na pierwszy montaż  w bada-
niach, produkcji i logistyce elementów i systemów 
hamulcowych. To wszystko powoduje, że tarcze i klocki 
hamulcowe czołowego dostawcy na pierwszy montaż – 
także w aftermarkecie są produktem poszukiwanym  
i cenionym. ATE oferuje nie tylko techniczne ale także 
wizualne argumenty: nasze powlekane tarcze hamulcowe. 

Wyróżniająca się optyka, szeroki asortyment, najwyższa 
jakość. Oferta ATE w tarczach hamulcowych:

   To dziś najszerszy program powlekanych tarcz  
hamulcowych

   Najnowsza technologia wysoko węglowych tarcz 
hamulcowych (np. GG 25 HC-).

   Wersja odporna na rdzę dzięki powłoce antykorozyjnej 
przyjaznej dla środowiska naturalnego.

   Również po montażu element powlekane pozostają 
odporne na rdzę

   Atrakcyjny wzór, w szczególności na felgach  
aluminiowych.

Wasze korzyści:
Najwyższa jakość w niezmiennym i trwale odpornym 
na rdze wykonaniu.



Wasza korzyść:
Wysokowęglowa tarcza z dodatkową powłoką –  
ATE jako dostawca systemowy z kompetencja  
dostawcy na pierwszy montaż, oferuje idealne  
rozwiązania także dla aftermarketu.

Bild

INNOVATION INSIDE: 
Takim symbolem oznacza ATE  
opakowania z powlekanymi tarczami 
hamulcowymi

Także w wypadku tarcz hamulcowych powlekanych  
ATE pozostaje wierne swojej tradycji: oferują znacznie 
ponad standardowe wymogi i są zawsze o krok do  
przodu.Wysokie wymogi które dotyczą zarówno jakości 
materiału jak i skuteczności hamowania, żywotności  
i serwisu dla klientów:
   żadnego bicia tarcz
   małe tolerancje produkcyjne
   wyważenie tarcz hamulcowych wentylowanych 
   szeroki program tarcz hamulcowych ze śrubami 

mocującymi
   brak konieczności przerabiania oferty : identyczne 

numery dla tarcz powlekanych i niepowlekanych
   rozwiązania kompletne daleko wychodzące poza  

tarcze hamulcowe

W najnowocześniejszej fabryce klocków hamulcowych 
w Europie ATE produkuje w 100%wej jakości oryginału. 
Te wysokowartościowe markowe produkty zaspokajają 
potrzeby wymagającego rynku niemieckiego co ozna-
cza w praktyce:
   pokrycie rynku europejskiego w 95 % 
   regularnie najwyższe oceny nawet w najtrudniejszych 

testach (E1 w normach ECE).
   Wysokorozwinięte mieszanki materiałowe dla  

idealnego tarcia.
   Brak zagrożenia fading’iem i pełna moc hamulców 

już od pierwszej fazy hamowania dzięki „Scorching”
   Żadnego piszczenia hamulców dzięki specjalnym 

podkładkom.
   Niewielkie koszty magazynowania- dzięki wysokiej 

rotacyjności i popytowi na produkty
   Profesjonalna obsługa reklamacji.
   Na życzenie kompletna dostawa włącznie  

z zestawem montażowym klocków hamulcowych

Porównanie z jednym z bardziej znanych producentów wyraźnie udowadnia że:
Klocki hamulcowe ATE oferują pod każdym względem lepszą jakość i skuteczność. 

Wasza korzyść: 
Z najlepszymi mieszankami na rynku i konsekwentnie w jakości oryginału na każdym etapie produkcji klocki  
hamulcowe ATE zawsze spełniają aktualne wymogi techniczne.

Działanie hamulców przy pierwszym  
hamowaniu nowych klocków hamulcowych

Działanie hamulców przy zimnym układzie 
hamulcowym

Działanie hamulców przy hamowaniu  
z wysokich prędkości

Działanie hamulców przy wysokich  
temperaturach 
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Klocek hamulcowy ATE Standardowy klocek hamulcowy innego producenta

Już na pierwszy rzut oka szczególne – powlekane tarcze hamulcowe ATE

Przekonywujące mieszanki materiałowe, przekonywująca technika- Klocki hamulcowe ATE



ATE – A Trademark of the Continental Corporation

Continental Aftermarket GmbH
Guerickestrasse 7 · 60488 Frankfurt · Germany 
Phone +49 69 7603-1 · Fax +49 69 761061

www.ate.de99
.5

80
1-

01
28

-0
/X

X
/0

11
3/

D
P

B
   

©
20

12
 C

on
tin

en
ta

l A
ft

er
m

ar
ke

t G
m

bH


