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Karbonsuz varlığımız hayal edilemez. Yaşayan tüm dokular 
karbon bağlarından oluştuğu için bunlar yeryüzündeki tüm 
yaşamın temelini teşkil eder. Karbon, serbest veya saf 
element olarak elmastan (sert) grafite (yumuşak) kadar 
biçimlerde görülür. 

Özel elektron konfgürasyonu nedeniyle karmaşık molekküler 
oluşturma yetisine de sahiptir. 
Ve tabii ki HELLA PAGID karbonik fren disklerini yüksek karbon 
oranı ile benzersiz bir ürün yapan bu muhteşem özelliklerdir.
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YENİ VURGULAR VE TREND HİSSİ

Şık, siyah, yüksek karbonlu fren 
diskleri
HELLA PAGID partner konseptinin böylesine başarılı olması her 
şeyden önce OE kalitesi, geniş alanlarda yer alan ürün yelpazesi 
ve yenilikçi çözümleri sayesinde sağlanmıştır. Yüksek karbonlu 
fren disklerineki ürün yelpazemizin gelişimi ile bu başarı 
konsepti etkileyici şekilde aşama kaydetmiştir. Birçok orijinal 
parça üreticisi için siyah cilalı, yüksek karbonlu fren diskleri 
günümüzde zaten standarttır. 
HELLA PAGID bu gelişmeleri doğru zamanda fark etmiş, 
diğerlerinden daha hızlı şekilde eğilime uygun tepki göstermiş 
ve böylece derhal siyah cilalı karbonik fren disklerini serbest 
parça piyasasına da sunmuştur. Yeni fren diski programı 
Avrupa'daki ayrıcalıklı araçlar ve performans araçları için özel 
olarak geliştirilmiştir. Karbonik fren diskleri hayli yüksek karbon 
oranına sahiptir, bu yüzden en sert yüklere çıkabilir ve her 
durumda en yüksek fren performansı ile muhteşem sürüş ve 
fren konforu sağlar. 
Şüphe yok: HELLA PAGID, siyah cilalı karbonik fren diskleri en 
yüksek talepler için yüksek kaliteli ürün sağlar.

BENZERSİZ. GÜÇLÜ. ŞIK.

KARBONİK özelliğin 
avantajlarına genel bakış 

OE standardı
Yüksek karbonlu malzeme OE kalitesine sahiptir.

Çevre dostu kaplama
Siyah kaplama özel, su bazlı üretilen ekolojik 
olarak tamamen zararsız kaplamadan oluşur.

Yüksek fren konforu
En iyi tolerans değerleri ile frenler daha güvenli 
ve daha çabuk.

Zaman kazandıran kurulum
Siyah kaplama sayesinde koruyucu yağın çıkarılmasına gerek 
kalmaz. Böylece fren diskinin kurulumu hemen yapılabilir.

Kesin koruma
Özel siyah boya, kabı ve dış halkayı daima korozyondan 
korur ve ayrıca jant temizleyicilerine karşı dirençlidir.

Daha az disk darbesi
Yüksek karbonlu malzemenin daha iyi ısı iletim yetisi ile 
deformasyon azaltılır. Sonuç: Daha az titreşim. Sessiz fren süreci.

Azaltılmış fren gürültüsü
Yüksek karbon oranı ile sesi en iyi şekilde azaltan özellikler.

Düşük sönümlenme
Yüksek mukavemetli yumuşak demir dökümün hızlı ısı tahliyesi ile uç 
koşullarda da optimum fren performansı.
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