
FREN ONARIMINA  
İLİŞKİN UYARILAR



Önce güvenlik!
1. Fren sistemi bir güvenlik sistemidir.  

Fren sistemi üzerindeki onarım çalışmaları, sadece eğitimli teknik personel 
tarafından yapılmalıdır.  

2. Sadece aracın fren sistemi ile %100 uyumlu olan yedek parçalar kullanın. 

3. Sadece onaylanmış fren balatalarını ve fren disklerini kullanın. 

4. Montaj kılavuzlarını ve ilgili araca özgü onarım uyarılarını dikkate alın.



Disk fren üzerinde profesyonel  
bir onarımın 1 x 1 ayrıntıları
Mutlaka dikkat edilmesi gerekenler!
1. Montajdan önce, sökülen parçaları yeni yedek parçalarla karşılaştırın.
2. Fren diskleri her zaman çiftler halinde ve yeni fren balataları ile birlikte 

yenilenmelidir.
3. Yeni bir fren diskini monte etmeden önce, tekerlek poyrası parlak, çapaksız 

ve düz olmalıdır. Daha sonra uygun bir sprey yağ ile kaplayın.
4. Profesyonel bir onarım için, kılavuz saclar veya vidalar gibi tüm 

aksesuarlar yenilenmelidir. Lütfen daima birlikte teslim edilen parçaları 
kullanın.

5. Fren kaliper yuvaları temiz, passız ve fren kaliper kılavuzları kolay işler 
durumda olmalıdır.

6. Fren balatası ve fren kaliperinin temas noktalarında sadece metal 
içermeyen fren pastası kullanın. Aşırı miktarda gres yağlarından kaçının.

7. Temizlik, kolay işlerlik ve doğru yağlama, fren sisteminin işlevini garanti 
eder ve gereksiz gürültüleri önler.

8. Tekerlek süspansiyonu veya tekerlek poyrasındaki hasarları önlemek 
için, fren bileşenlerinin sökülmesi ve takılması sırasında kaba mekanik 
işlemlerden mutlaka kaçınılmalıdır.

9. Profesyonel bir montaj için mutlaka fren aletleri veya eğer gerekiyorsa özel 
aletler kullanın. Belirlenen sıkma torklarını dikkate alın!

10. Yeni fren diskleri ve fren balatalarının önce birbirlerine uyum sağlaması 
gerektiğinden, onarım işleminden sonra mutlaka fren sisteminin rodajını 
gerçekleştirin. Araç üreticisinin rodaj talimatlarını dikkate alın!



Fren balatasının yapısı 1. Balata taşıyıcı çelik plaka
Balata taşıyıcı plaka, uygun kalite, mukavemet ve tolerans yönünden fren 
sisteminin ilgili gereksinimlere bireysel olarak uyarlanır.
Görevi sıcaklığı iletmek ve balatayı fren kaliperine sevk etmektir. Bir toz 
kaplama, taşıyıcı plakaya güvenilir bir korozyon koruması sağlar. 

2. Balata yapıştırıcı
Özel olarak geliştirilmiş fenol reçine bazlı yapıştırıcılar, balata kütlesini kalıcı 
biçimde taşıyıcı plakayla birleştirir ve ayrıca yüksek bir kesme mukavemeti 
sağlarlar. 

3. Ara katman 
Underlayer (alt katman) olarak da bilinen ara katmanın görevi, sürtünme 
malzemesi ile yapıştırıcı arasındaki tutunmayı sağlamaktır. Sertliği, çatlama 
davranışını ve fren balatasının konfor özelliklerini iyileştirir. 

4. Sürtünme malzemesi
Sürtünme malzemesinin zorlu görevleri yerine getirmesi gerekir ve bu nedenle 
tam olarak kullanım alanına göre belirlenir. 
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5. İkincil önlem
Titreşim gürültülerini gidermek için, fren balatası üzerinde aynı zamanda 
ikincil önlemler olarak da bilinen farklı sönümleme önlemleri kullanılabilir. 
Bilinen yalıtım saclarının yanı sıra yalıtım boyaları veya sürtünme malzemesi 
üzerindeki özel modifikasyonlar da kullanılmaktadır.

6. Aşınma göstergesi
Aşınma göstergeleri, fren balatalarının ne zaman yenilenmesi gerektiğini tespit 
etmeye yönelik kontrol düzenekleridir. Mekanik göstergeler taşıyıcı plaka 
üzerine perçinlenir. Elektronik aşınma göstergeleri, ek sensör olarak sürtünme 
malzemesi içerisine gömülürler.

7. İşaretleme
Benzersiz bir tanıtım amacıyla, onaylanmış fren balatalarının işaretlenmesi, 
taşıyıcı plakanın arkasındaki bir baskı aracılığıyla gerçekleştirilir. Böylece, fren 
balatasının ne zaman, nerede ve kim tarafından üretildiğinin her zaman tespit 
edilebilir olması sağlanmaktadır. 
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1. ECE numarası
2. PA4029GF 

PA (Üretici) 
4029 (Malzeme kodu) 
GF(US sürtünme katsayısı kodu)

3. Hella Pagid ürün numarası 
4. Hella Pagid parti numarası,  

benzersiz ürün bileşimini tanımlar
5. Çevre kodu
6. Ürün numarası / Teknik bilgilendirme numarası

Fren balatası  
işaretlemesi



İkincil önlemler
Fren gürültüleri, frenleme sırasındaki sürtünme katsayısı dalgalanmaları 
nedeniyle oluşurlar. İkincil önlemlerin görevi, yüksek frekanslı titreşimleri 
bastırmak ve bu sayede gürültüleri engellemektir. Fren sisteminin yapısına 
bağlı olarak, bu önlemler araca özgü farklılık gösterebilir. Bazı fren 
balatalarında aynı anda birden fazla önlem kullanılabilir.

Taşıyıcı plakanın arka kısmındaki ilave gürültü yalıtım önlemleri. 

Bunlar boya, tekstil yüzey veya ilave sönümleme sacı şeklinde uygulanmış 
olabilir. 

 ➔ Bu önlemler ve tertibatlar, fren etkisinde ve sürüş konforunda ilave 
iyileştirmeler sağlarlar

 ➔ Yapışkan folyolar ek olarak fren balatasını çalışma pozisyonunda sabitler, 
hatalı pozisyonları ve gürültüleri engellerler

Yapışkan folyolu fren balatası



Kenar eğimleri

Kenar eğimleri, sürtünme yüzeyindeki her balata için bireysel olarak geliştirilen 
eğimlerdir. Bu eğimlerin nihai konturu, zahmetli yol testlerinde ve test stantları 
üzerinde belirlenmektedir.

Görevi
 ➔ Fren balatası ile fren diski arasındaki geçişin iyileştirilmesi

• Keskin kenarlar önlenir 

 ➔ Frenleme işlemi başlatıldığında, titreşim ve gürültülerin azaltılması
• Fren diski üzerindeki temas yüzeyinin değişmesine bağlı olarak,  

düşük hızlarda bile fren balatası üzerindeki baskı artar



Fren balatası üzerindeki ağırlıklar

Fren balatası üzerine monte edilen ilave bir ağırlık, toplam kütleyi artırır ve 
böylece bileşenin rezonans frekansını düşürür. 
Ağırlığın tasarımına ve konumlandırılmasına göre, bu titreşim sönümlemesi 
sayesinde gürültüler hedefe dönük olarak azaltılabilir veya tamamen 
giderilebilir. Ağırlığın tasarımı, araç üreticisine ve fren sistemine göre farklı 
olabilir.

Fren balatasındaki oluklar

Sıcaklığa bağlı genleşme nedeniyle, fren balatasının boyutuna ve şekline  
göre, sürtünme balatasında çatlaklar oluşabilir.  
Bu çatlakları önlemek için, bazı fren balatalarına frezeyle yivler (oluklar) açılır. 
Bu sayede ilave olarak gürültüler azaltılır ve balata aşınma partikülleri toplanır.



Hareket yönüne bağlı fren balataları

Bu fren balataları, kenar eğimleri veya yalıtım sacları gibi özel ikincil önlemler 
sayesinde, fren kaliperi içerisindeki montaj pozisyonuna ve fren diskinin 
hareket yönüne uyarlanmıştır. 
Arka taraftaki hilal biçimli bir girinti, piston tarafındaki fren balatasının bastırma 
pozisyonunu değiştirir. Bu sayede gürültüler azaltılır ve konfor özellikleri 
iyileştirilir. Hareket yönü bir ok ile gösterilir. Özel montaj açıklamaları ilgili fren 
balatalarına eklenmiştir.



Disk fren balatası  
hasar belirtileri 

Balata malzemesinin ayrılması
Balata malzemesi taşıyıcı plakadan ayrılıyor

Nedeni:
 ➔ Termik aşırı yüklenme 
 ➔ Alttan paslanma 
 ➔ Hassas ayarlama eksikliği veya montaj hatası nedeniyle,  

taşıyıcı plaka bükülmüş 
 



Termik aşırı yüklenme
Fren balatası aşırı ısınma nedeniyle hasar görmüş.  
Balata içerisindeki bağlayıcı maddeler tahrip olur ve balata malzemesi kırılır.

Nedeni:
 ➔ Sıkışan veya takılı kalan fren balatası
 ➔ Sıkışan veya takılı kalan kılavuz kovanı
 ➔ Fren kaliperinin fren pistonları zor işliyor
 ➔ Aşırı sürüş davranışı veya sürekli frenleme 

 



İzin verilmeyen  
mekanik işleme
Fren balatası mekanik olarak değiştirilmiş. Bir fren 
balatasının örneğin balata konturunun veya taşıyıcı plakanın 
yeniden işlenmesi gibi sonradan işlenmesine izin verilmez. 
Fren balatası üzerindeki izin verilmeyen modifikasyonlar, 
frenleme davranışının değişmesine neden olur ve sıra dışı 
durumlarda tekerlek freninin devre dışı kalmasına yol açar.  



Kenarlar ve yarıklar
Balata yüzeyinde güçlü yarıklar ve aşınma kenarları var

Nedeni:
 ➔ Yeni fren balataları, yıpranan eski fren diskleri üzerine monte edilmiş
 ➔ Fren balatası ile disk arasında yabancı cisimler
 ➔ Çevresel etkiler (tuz, kir, vb.) 



Malzeme ve kenar kırılmaları
Balata malzemesi kenarlarından kırılmış.

Nedeni:
 ➔ Termik aşırı yüklenme
 ➔ Hatalı montaj 



Aşırı aşınma
Fren balataları taşıyıcı plakaya kadar aşınmış

Nedeni:
 ➔ Eksik bakım
 ➔ Muayene aralıklarının zamanını geçirme
 ➔ Yokuş aşağı inişlerde sürekli frenleme 



Hatalı montaj
Montaj uyarısı dikkate alınmamış. Montaj işleminden önce arka 
taraftaki yapışkan folyo çıkarılmamış. Ek olarak folyo gereksiz yere 
fren pastası ile yağlanmış. Bu montaj hatası, fren balatasının fren 
kaliperi içerisine hatalı bir şekilde oturmasına, dolayısıyla gürültülere 
ve zamanından önce aşınmaya neden olur. 



Fren diskleri  
hasar belirtileri

Aşırı ısınmış fren diskleri
Sürtünme lekeleri 

Nedeni:
 ➔ Rodaj aşamasında termik aşırı yüklenme
 ➔ Zorlama veya şok frenlemeler

Etkileri:
 ➔ Yüksek hızlarda frenleme  

sırasında gürültü ve titreşimler 
 



Durma lekeleri olan fren diski
Nedeni:

 ➔ Frenin çok az zorlanması
 ➔ Uzun süreli durmalar ve çevresel etkiler, korozyona ve sürtünme 

bileziğinin yüzey değişikliklerine neden olur

Etkileri:
 ➔ Fren gürültüleri
 ➔ Sürtünme belirtileri 



Disk kalınlığındaki değişkenlik
Nedeni:

 ➔ Fren diskinin tekerlek poyrasına hatalı veya temiz olmayan bir şekilde 
montajı

 ➔ Tekerlek poyrasındaki temas yüzeyinin yetersiz temizlenmesi

Etkileri:
 ➔ Fren diskinin sendeleyerek hareket etmesi
 ➔ Frenin düşük zorlanması ile aynı anda disk sapması
 ➔ Soğuk sürtünme 

 



Yarıkları olan fren diski
Nedeni:

 ➔ Aşırı yüklenme
 ➔ Kir etkisi
 ➔ Kalitesiz fren balatası

Etkileri:
 ➔ Azalan frenleme etkisi
 ➔ Gürültüler
 ➔ Artan aşınma 



Kuvvetli ısı çatlakları olan fren diski
Nedeni:

 ➔ Mekanik değişen yükler
 ➔ Termik aşırı yüklenme 



Fren diski göbeğindeki temas yüzeyinin 
alttan paslanması
Nedeni:

 ➔ Montaj hatası
 ➔ Tekerlek poyrasının yetersiz  

temizlenmesi

Etkileri:
 ➔ Kalınlık farkı
 ➔ Yanal sapma



Disk göbeğindeki çatlaklar
Nedeni:

 ➔ Yanlış tork
 ➔ Hatalı montaj

Etkileri:
 ➔ Mukavemetin azalması 
 ➔ Gürültüler
 ➔ Direksiyon titremesi



Fren sisteminin  
profesyonel kontrolü 

Fren sıvısı
Genleşme haznesindeki fren sıvısı seviyesini kontrol edin. 

 ➔ Gösterge, MIN ve MAX işaretleri arasında durmalıdır.

Sıvı seviyesinin düşük olmasının nedeni, fren sistemindeki bir sızıntı veya 
aşınmış fren balataları olabilir.
Sadece yeni, araç modeli için onaylanmış fren sıvısı kullanın!

 ➔ Kontrol: Islak kaynama noktası, su oranı kritik (>%3) 

Değişim aralıkları: 
24 ayda bir. İlgili araç üreticisinin bakım talimatlarına uyun



Fren balatası
Yeni fren balatalarını takmadan önce, sökülen balataların gözle kontrolü 
gerçekleştirilmelidir.
 
Fren balatasını dış hasarlar yönünden kontrol edin:

 ➔ Sürtünme balatasının yüzey yapısını çatlaklar veya çarpma noktaları 
yönünden kontrol edin

 ➔ Balata taşıyıcı plakayı deformasyon veya sıkışma yerleri yönünden kontrol 
edin

Sürtünme yüzeylerinin temas modellerini aşınma yönünden kontrol edin:
 ➔ Aşınma modeli, fren sistemindeki olası diğer arızalar hakkında ipuçları 

verir
Aşınma sınırı:

 ➔ Fren balatası (Sürtünme balatası): Min. 2-3 mm 
Daima bir tekerlek tarafındaki her iki fren balatasının aşınma sınırını 
inceleyin! Araç üreticisinin aşınma verilerini dikkate alın!

Fren balatası aşınma göstergesi
 ➔ Aşınma göstergesini ve kabloları yerine düzgün oturma ve fonksiyon 

yönünden kontrol edin.
 ➔ Kabloları ve konnektörü, hasarlar ve yerine düzgün oturma yönünden 

kontrol edin 



Fren diski
 ➔ Sürtünme yüzeylerini yarıklar, aşınma ve korozyon yönünden kontrol edin.
 ➔ Fren diskinin asgari kalınlığını, kalınlık farkını ve yanal sapmasını kontrol 

edin.
 ➔ Minimum kalınlık: MIN TH değeri (mm), disk üzerine puntalıdır.
 ➔ Disk sapması: Maks. 0,07 mm 
 ➔ disk kalınlığındaki değişkenlik farkı: Maks. 0,012 mm

Araç üreticisinin modele özgü teknik verileri dikkate alınmalıdır!



Tekerlek poyrası
 ➔ Yüzeyleri hasarlar ve korozyon yönünden kontrol edin.
 ➔ Göbeğin rijitliğini kontrol edin
 ➔ Tekerlek poyrasının yanal sapmasını kontrol edin:  

Maks. göbek sapması : 0,03 mm

Temas yüzeyleri temiz, passız ve metalik yönden parlak olmalıdır!  
Temas yüzeylerine gres sürmeyin! Arızalı bir tekerlek yatağı veya izin 
verilmeyen tekerlek yatağı boşluğu, aracın frenleme davranışında konfor 
sorunlarına yol açar. 



Fren kaliperi
Fren kaliperinin mekanik bileşenlerini kusursuz fonksiyon yönünden kontrol edin:

 ➔ Fren balatası ve kaliper kılavuzlarını kirler, hasarlar ve korozyon yönünden kontrol 
edin

Fren kaliperinin hidrolik bileşenlerini kusursuz fonksiyon yönünden kontrol edin:
 ➔ Pistonları kolay işlerlik yönünden kontrol edin: 

Sıkışan pistonlar hatalı hava boşluğuna ve dolayısıyla fren balatalarının aşırı 
ısınmasına yol açarlar

 ➔ Fren pistonunun tozdan koruyucu containi hasar yönünden kontrol edin:  
Bozulan contalar pistonların ve deliğin korozyona uğramasına neden olur

Kılavuz pimleri kolay işlerlik, koruyucu tapaları ve sönümleme kovanlarını hasarlar 
yönünden kontrol edin

 ➔ Arızalı bileşenler, istenmeyen gürültülere, tekerlek freninin hatalı fonksiyonlarına ve 
fren balatalarının zamanından önce veya eşit olmayan şekilde aşınmasına yol açarlar. 

 
Onarım kapsamında fren balatası aksesuar kitinin yenilenmesi önerilir! 



Süspansiyonlar ve tekerlekler 
Fren onarımı kapsamında, tekerlekler, dişli vida, tekerlek saplaması, direksiyon ve aks süspansiyonu  
gibi tekerlek freni bölgesindeki bileşenlerin de kontrol kapsamına dahil edilmesi önerilir.
Hasarlı veya kusursuz çalışmayan bileşenlerin frenleme davranışı üzerinde olumsuz etkisi vardır.



Fren standında kontrol
Fren etkisinin ve bir aksın izin verilen farklarının (binek otomobil) AT direktifi 
uyarınca kontrol edilmesi.

 ➔ Ayak freni frenleme kuvveti  
Ön aks: Maks. fark %25

 ➔ Ayak freni frenleme kuvveti  
Arka aks: Maks. fark %25

 ➔ Park freni frenleme kuvveti, manuel işletim : Maks. fark %50

Ülkeye özgü ilgili yerel mevzuat dikkate 
alınmalıdır!



Montaj uyarıları
Montaj kılavuzları ve ambalajların içerisindeki prospektüsler mutlaka 
dikkate alınmalıdır!

Bunlar, örneğin şu türdeki özel uyarıları içerirler
 ➔ Elektrohidrolik fren sistemleri üzerindeki onarım çalışmalarına yönelik 

güvenlik uyarıları
 ➔ Hareket yönüne bağlı disk fren balataları
 ➔ Sırt plakasında çıkarılabilir folyolar bulunan disk fren balataları

Montaj uyarılarına uyulması, montaj hatalarının ve şikayetlerin  
engellenmesine yardımcı olur!
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Montagehinweis SBC - Bremsanlage

Das elektrohydraulische Bremssystem muss vor der jeder Reparatur deaktiviert werden.
1  Benutzen Sie zur Deaktivierung ein geeignetes Diagnosegerät (z.B. Hella Gutmann Mega Macs Diagnosegeräte 42SE, 56 oder 66).

2   Reparaturarbeiten an Sensoric Brake Control Bremssystemen (SBC) dürfen ausschließlich nur von qualifiziertem Fachpersonal durchge-
führt werden.

Bitte beachten Sie bei allen Reparaturen die Sicherheitshinweise und Montageanweisungen der jeweiligen System- oder Fahrzeughersteller.
Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können zum Systemausfall und zu erheblichen Personenschäden führen.

DE

Monteringsanvisning SBC - bromssystem

Det elhydrauliska bromssystemet måste alltid deaktiveras innan reparationer.
1  Använd lämplig diagnosutrustning för deaktiveringen (t.ex. Hella Gutmann Mega Macs diagnosutrustning 42SE, 56 eller 66).
2  Endast kvalificerad specialistpersonal får utföra reparationsarbeten på Sensoric Brake Control bromssystem (SBC).

Följ alltid säkerhetsinformation och monteringsanvisningar från respektive system- eller fordonstillverkare vid alla reparationer.
Felaktigt genomförda reparationer kan leda till att systemet slutar fungera och betydande personskador.

SV

Assembly instructions SBC - Brake System

The electro-hydraulic brake system must be deactivated before each repair.
1  For deactivating, use an appropriate diagnostic unit (e.g., Hella Gutmann Mega Macs diagnostic units 42SE, 56 or 66).
2  Repair work on the Sensoric Brake Control brake systems (SBC) must only be carried out by qualified specialists.

For all repair work, please observe the safety instructions and assembly instructions of the appropriate system or vehicle manufacturer.
Repair work carried out incorrectly can lead to system failure and substantial personal injuries.

EN

Montage-instructie SBC-remsysteem

Dit elektrohydraulische remsysteem moet voor iedere reparatie worden gedeactiveerd.
1  Gebruik voor het deactiveren een geschikt diagnoseapparaat (bijv. een Hella Gutmann Mega Macs diagnoseapparaat 42SE, 56 of 66).
2   Reparatiewerkzaamheden aan Sensoric Brake Control remsystemen (SBC) mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde 

vakmensen.
Neem bij reparaties altijd de veiligheidsvoorschriften en montage-instructies van de betreffende systeem- of voertuigfabrikant in acht.
Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen systeemuitval en ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

NL

Instructions de montage - Système de freinage SBC

Le système de freinage électro-hydraulique doit être désactivé avant chaque réparation.
1  Utilisez un appareil de diagnostic approprié pour la désactivation (par exemple un appareil de diagnostic Hella Gutmann Mega Macs 42SE, 56 ou 66).
2  Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé à intervenir sur les systèmes de freinage Sensoric Brake Control (SBC).

Pour toutes les réparations, veillez à respecter les précautions de sécurité et instructions de montage indiquées pour le système ou par le fabricant.
Les réparations inappropriées peuvent causer des dommages matériels et corporels.

FR

Instrucciones de montaje de una instalación de frenos SBC

El sistema de frenos electrohidráulico deberá desactivarse antes de realizar cualquier reparación.
1  Para desactivarlo utilice un equipo de diagnosis adecuado (p.ej. la estación de diagnosis Mega Macs 42SE, 56 o 66 de Hella Gutmann).
2   Los trabajos de reparación en sistemas de frenos Sensoric Brake Control (SBC) únicamente pueden ser efectuados por personal debida-

mente cualificado.
Al realizar cualquier reparación, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje del fabricante del vehículo o del 
fabricante del sistema.
Las reparaciones realizadas de forma incorrecta pueden provocar un fallo del sistema y daños personales considerables.

ES

Istruzioni di montaggio dell’impianto frenante SBC

Il sistema frenante idraulico elettrico deve essere disattivato prima di effettuare qualsiasi riparazione.
1  Per la disattivazione, utilizzare un apparecchio diagnostico adatto (ad es. gli apparecchi diagnostici Hella Gutmann Mega Macs 42SE, 56 o 66).
2   I lavori di riparazione sui sistemi frenanti Sensoric Brake Control (SBC) devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato 

qualificato.
Durante ogni riparazione, rispettare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio del rispettivo costruttore del sistema o del veicolo.
Le riparazioni eseguite in modo improprio possono portare al guasto del sistema o causare danni notevoli alle persone.

IT



HELLA PAGID sıvılar  
– Güçlü bir ürün yelpazesi
OPTİMUM FREN PERFORMANSI. MAKSİMUM GÜVENLİK.  
KUSURSUZ ÖZEN VE BAKIM.

HELLA PAGID'in fren sıvılarından oluşan kapsamlı ürün yelpazesi, yaygın tüm 
fren sistemleri için bireysel olarak kullanılabilen fren sıvıları sunmaktadır: DOT 
3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5.1, LHM. HELLA PAGID fren sıvıları, çeşitli boyutlardaki 
kaplarda temin edilebilmektedir. 
HELLA PAGID fren sıvısı ürün yelpazesi, fren temizleyici ve montaj macunu ile 
anlamlı bir şekilde tamamlanmaktadır.
HELLA PAGID fren temizleyici, fren tozunu bağlar ve yağı, gresi, kiri ayrıca fren 
sıvısını güvenilir bir şekilde uzaklaştırır ve geride hiçbir kalıntı bırakmaz.  
Bir tekerlek freninin sürekli olarak güvenli bir şekilde fonksiyonunu yerine 
getirmesi için ön koşul, düzenli bakımdır. Bu vesileyle tüm mekanik 
parçalar sıcağa dayanıklı ve metal içermeyen bir daimi yağlama maddesi ile 
yağlanmalıdır. 



Sonradan basım, aktarım, çoğaltım, her türden değerlendirmeye ve bu doküman içeriğinin bildirimine, alıntı şeklinde olsa dahi yalnızca kesin yazılı onayımız 
ve kaynak belirtmek kaydıyla izin verilir. Belge içerisinde sunulan resimli örnek olaylar sadece görselleştirme amaçlıdır ve eksiksiz olduklarına dair herhangi 
bir iddiada bulunulmamaktadır.

Satış ve ayrıntılı bilgi için,

İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Tic. A.Ş.
Akın Plaza, Halide Edip Adıvar Mah.
Darülaceze Caddesi No:3/2 34382 Şişli – İstanbul 
Tel.:  +90 (212) 314 20 00  Faks:  +90 (212) 314 20 01
intermobil@intermobil.com.tr  www.intermobil.com.tr 
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