
NIEMIECKIE DOŚWIADCZENIE W HAMULCACH

DOSKONAŁOŚĆ OSIĄGNIĘTA DZIĘKI NIEDOŚCIGNIONEJ 
PRECYZJI

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIA W UKŁADACH 
HAMULCOWYCH

METLOCK® - DOSKONAŁE MOCOWANIE MATERIAŁU 
CIERNEGO

GREENCOATING - STAŁY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA

SYSTEM PROTEC S® - NAJSZYBSZA I NAJBEZPIECZNIEJSZA 
WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH

Produkty zaprojektowane na bazie wieloletniego 
doświadczenia i ścisłej współpracy z wiodącymi 
producentami pojazdów ciężarowych oraz układów 
hamulcowych. JURID dostarcza produkty jakości OE do 
układów hamulcowych na rynku części zamiennych. Dzięki 
doskonałym parametrom roboczym i pełnemu wsparciu 
technicznemu, właściciele flot oraz kierowcy z całej Europy 
mogą polegać na marce JURID, która dba o bezpieczeństwo 
na drodze zapewniając skuteczne hamowanie we 
wszystkich warunkach. JURID oferuje obecnie najwyższy 
poziom pokrycia rynku pojazdów ciężarowych.

Produkty JURID słyną z niemieckiej precyzji, odznaczając się 
przy tym legendarną dbałością o szczegóły oraz wysoką 
jakością wykonania. Zostały zaprojektowane z najwyższym 
poziomem dokładności w naszym zakładzie produkcyjnym 
w Glinde w Niemczech:

• Niemiecka myśl techniczna w najlepszym wydaniu

• Testowane i produkowane we własnych zakładach

• Spełniają najwyższe standardy OE

• Gwarantują najwyższą trwałość i wydajność

System JURID Metlock® zapewnia niezawodne połączenie 
materiału ciernego z płytką tylną klocka hamulcowego, nawet  
w przypadku długotrwałego obciążenia i ekstremalnego hamowania:

• Nierozerwalne połączenie nawet przy 900°C

• Ochrona przed korozją i oderwaniem materiału ciernego

• Bardzo trwałe połączenie i doskonała odporność na ścinanie

Wszystkie klocki JURID są wzmocnione powłoką Greencoating, 
która stanowi rewolucyjne rozwiązanie technologiczne 
gwarantujące stałą wartość współczynnika tarcia już 
od pierwszego hamowania. Zapewnia ona równomierne 
odprowadzanie ciepła przez klocek hamulcowy i tarczę 
hamulcową, gwarantując doskonałe parametry robocze podczas 
użycia:

• Chroni przed powstawaniem gorących punktów na tarczy 
hamulcowej

• Ogranicza ryzyko wystąpienia pęknięć materiału ciernego oraz 
tarczy hamulcowej

• Minimalizuje konieczność wymiany tarczy hamulcowej przed 
upływem przewidzianego okresu eksploatacji

• Zapewnia ograniczenie kosztów obsługi serwisowej

Bezpieczeństwo kierowców pojazdów ciężarowych oraz 
przewożonych ładunków jest dla nas najwyższym priorytetem. 
Właśnie dlatego firma JURID stosuje innowacyjny system 
Knorr-Bremse’s ProTec S® do prawidłowego docisku klocków 
hamulcowych poprzez zastosowanie sprężyny połączonej z tylną 
płytką klocka hamulcowego. Jest to niewielka zmiana, która czyni 
ogromną różnicę: 

• Szybki i łatwy montaż

• Gwarancja skutecznego hamowania

• Niższy hałas podczas hamowania oraz zużycie

• Ograniczenie ewentualnych błędów instalacji

Bazując na bogatym doświadczeniu i innowacyjnym 
podejściu, rozwój części do układów hamulcowych jest 
nieodłącznym elementem filozofii JURID. Jedynie nieustanne 
doskonalenie obecnych technologii i badanie nowych 
rozwiązań w zakresie układów hamulcowych może 
zagwarantować, że zarówno Ty, jak i inni kierowcy pojazdów 
ciężarowych będą w pełni bezpieczni na drodze.

Greencoating
Materiał cierny

Tylna płytka

Metlock®
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Jurid® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tenneco Inc. lub  jednej lub więcej jej spółek zależnych w jednym lub kilku krajach. 

System ProTec S®

Najszybsza i najbezpieczniejsza 
wymiana klocków hamulcowych

Szybki i łatwy montaż

Gwarancja skutecznego hamowania

Niższy hałas podczas hamowania oraz zużycie

Ograniczenie ewentualnych błędów instalacji

KVALITETA JE U DETALJIMA
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