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DOSTAWCY

aTe sPełnia nORMY  
z PRzYszłOści  
JUż Dziś! 
ate wyznacza trendy rozwoju oferty i serwisowania w układach 
hamulcowych. jako wiodący Projektant oraz dostawca systemów 
hamulcowych dla rynku oe, continental razem z marką ate jest naj-
chętniej wybieranym Partnerem od Przemysłu do warsztatu samo-
chodowego. 
ATE to synonim jakości i szczególnych kom-
petencji w układach hamulcowych w całej 
okazałości szerokiej oferty. Klocki hamul-
cowe ATE to olbrzymia ilość różnorodnych 
mieszanek specjalnie dobieranych pod 
projektowane modele samochodów. Wie-
dza z pierwszego montażu daje ATE zdecy-
dowane fory w Aftermarkecie. Dzięki temu 
tak szybko projektowane są i pojawiają się 
w naszej ofercie najnowsze mieszanki dla 
najnowszych modeli.
Także w tarczach ATE stawia na jakość, 
bezpieczeństwo i pewność w przyszłości. 
Dlatego już dziś tarcze hamulcowe ATE 
spełniają nową normę ECE R90 dla tarcz ha-
mulcowych, która wejdzie w życie dla aut 
osobowych dopiero w listopadzie 2016 r.! 

nasza szCzególna Duma
ATE Ceramic – pozwala warsztatom na za-
oferowanie swoim klientom więcej niż tyl-

ko zwykły serwis układu hamulcowego. Te 
zaawansowane technologicznie klocki ha-
mulcowe są praktycznie bezpyłowe. Daje to 
dodatkową korzyść: idealny wygląd felg na 
długo! Program ATE  Classic daje możliwość 
powrotu do dawnej świetności układów 
hamulcowych dla naszych klasyków moto-
ryzacji - wszystko profesjonalnie i zgodnie 
z oryginałem! Tarcze hamulcowe ATE Power 
Disc w pełni spełniają oczekiwania klientów 
z segmentu High-Performance.
Uzupełniająco ATE oferuje szeroki asorty-
ment wyposażenia warsztatowego niezbęd-
nego do profesjonalnej i kompletnej obsługi, 
naprawy i serwisu układów hamulcowych 
we wszystkich markach pojazdów. Program 
zawiera zarówno wysokiej jakości specja-
listyczne przyrządy do codziennej pracy 
i codziennego użytku, jak i testery diagno-
styczne do kompleksowego diagnozowania 
i serwisowania samochodów. 

nasz serwis Dla niezależnyCh  
warsztatów samoChoDowyCh 
Program ATE Centrum Hamulcowe rozwi-
jany w Polsce już od 2000 roku obejmuje 
największą sieć serwisów w Europie, które 
profesjonalnie obsłużą układy hamulcowe 
w każdym samochodzie niezależnie od wie-
ku czy producenta! Wsparcie ATE dla warsz-
tatów to wiedza, części zamienne, praktycz-
ne szkolenia organizowane przez trenerów 
Continental TrainingsCenter oraz dla szcze-
gólnie zawiłych przypadków ATE Hot linia: 
728 87 88 89 z profesjonalnym doradztwem 
doświadczonych praktyków – zawsze znajdą 
rozwiązanie, nawet najbardziej zagmatwa-
nych i najtrudniejszych usterek! 

Dodatkowym bonusem są ciekawe materiały 
marketingowe i wizualizacja dla warsztatów 
współpracujących. 

ATE Power Disc – maksymalna skuteczność w każdych warunkach!
Innowacyjne wielofunkcyjne wyżłobienie opatentowanego Power Disc firmy ATE, odprowadza  
brud, wodę i gazy tak, aby hamulce działały idealnie nawet w najtrudniejszych warunkach!

www.ate-hamulce.pl 

Hamuj jak profesjonaliści!
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Znajdź partnera ATE 
w swojej okolicy
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