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עשר היתרונות:

•תקנים - רפידות PAGID מיוצרות בהתאם לתקנים המחמירים של יצרני הרכב.
•מבחני איכות - כל דגם רפידות, נבדק בתנאים קיצוניים למשך תקופה של שנתיים

ולמרחק של כ-300 אלף קילומטר בטרם יעבור לפס היצור.
•התחממות - רפידות PAGID הינן בעלות עמידות גבוהה במיוחד בפני התחממות.

רפידות PAGID משמשות כרפידות מקוריות בדגמי רכב•הוכחות האיכות - 
יחודיים, כגון: פרארי, למבורגיני, בוגאטי ורכבי יוקרה וספורט נוספים.

בקרת יציבות - רפידות PAGID מותאמות לפעולת מערכת בקרת היציבות •
(ESP) ומאפשרת פעולה מיטבית של מערכות אלו.

ייצור - רפידות PAGID מיוצרות במדינות האיחוד האירופאי בכפוף •
לבקרת איכות קפדנית במיוחד.

אורח חיים - חיי הרפידות ארוכים יותר מן הממוצע = כסף .•
הפחתת בלאי - רפידות PAGID מצמצמות את בלאי צלחות הבילום = חסכון ובטיחות.•
נוחות ואיכות חיים -ההרכב הייחודי מונע חריקות ורעשים בעת השימוש בבלמים.•
יעילות -מרחקי הבלימה בחירום קצרים מן הממוצע.•

כדאי 
לדעת!

Hella-Pagid רפידות הבלם פרימיום של

עשרת היתרונות:

•עומד בתקני יצרני הרכב המחמירים
•כל דגם ודגם של סט רפידות נבחן עד שנתײם לאורכם של עד

300,000 ק"מ, לפני שעובר לשלב היצור.
•עמידות גבוה בפני התחממות

• מקורי בלעדית לרכבי פררי למבורגיני, בוגטי ולרכבי ספורט יוקרה נוספים
• מאפשר למערכת ה-EPS (בקרת היציבות) לפעול ביעילות.

•כל הרפידות מיוצרות באיחוד אירופי.
•חסכון בכסף: אורך חײ רפידות הבלם ארוך במיוחד!

•חסכון בכסף: רפידות הבלם אינן מאיצות בלאי בצלחת הבילום.
•בלימה שקטה ללא רעשים.

•התוצאה: מינימום מרחק עצירה !

Hella-Pagid לבטיחות יש חשיבות

אין עוררין על כך שמערכת הבלמים הינה
אביזר בטיחותי ממדרגה ראשונה  –הרי

דרך שטח רפידות זעיר אמור הרכב,
בבלימת חרום ,להקיז את כל האנרגיה

הקינטית האדירה שלו לחום תוך שניות
ספורות .ורק כדי שתבינו את גודל המטלה,

נציין כי כמות האנרגיה הקינטית של רכב
משפחתי ממוצע הנע במהירות של תשעים

קמ"ש היא אדירה  –כך שההמרה הזו,
מאנרגית תנועה לחום ,היא ממש לא

משימה פשוטה ,וכל חוסר יעילות יתרגם
להפרשים משמעותיים ביכולת הבלימה –

הן במרחק שיידרש לבלימת חרום והן
ביכולת הבלמים לשמור על יכולתם תחת

מאמץ מתמשך ,למשל בירידה בכביש
הררי ומפותל .אלא שמבחינת רובנו,

הבלמים הם "חור שחור – "יש דיסקים,
דסקיות ,דרמים ,צלחות ,רפידות,

חריטות ...יותר מדי מושגים ,ועל זה
מתווספים עשרות מותגים שונים ליצירת

כאוס מושלם בעיני מי שאינו מעורה
בתחום .אולם בגלל חשיבות המערכת,

שווה להשקיע מעט זמן הן בלימוד
המושגים הבסיסיים ,והן בתשומת לב כדי

שברכבנו יורכבו חלקים איכותיים ,שלא
יאכזבו בשעת מבחן.

ואם מדובר על מערכת כל כך חשובה
מבחינה בטיחותית ,מדוע מרשים רבים
להתקין ברכבם רכיבים באיכות נמוכה?

הסיבה לכך פשוטה  –גם חלק בלם בינוני,
ואפילו גרוע ,יבלום את הרכב ברמה

מספקת בתנאי יום יום ממוצעים  –הנהג
יצטרך לדרוך מעט חזק יותר על הדוושה,

מהלך הבלימה יהיה פחות לינארי וכדומה.
אולם רק בתנאי חרום יתגלו הרכיבים הלא

איכותיים במערומיהם  –מרחק בלימה
ארוך יותר יכול לגרום לתאונה שיכלה

להמנע או מצב חרום שיגרם בגלל בלמים
שהתחממו ואיבדו את כושר הבלימה

שלהם .אולם גם אז ,רב האנשים לא ידעו
לזהות כי רכיבים טובים יותר היו חוסכים

עוגמת נפש או אף נפגעים ממש.
הבלמים ,מטבעם ,נשחקים עם השימוש
בהם ויש להחליפם כאשר עובי הרכיבים

יורד אל מתחת למינימום מוגדר מראש –
ולא בנסועה מוגדרת מראש .מינימום זה

נקבע על ידי היצרן הן לרפידות והן
לדיסקים ,וקצב השחיקה נקבע על פי

מאפייני הנהיגה .כדאי לשים לב כי בשל
מרווחי הטיפולים הגדולים במכוניות

מודרניות ,נהוג להחליף את רפידות הבלם
לפני שהגיעו לסוף חייהם מתוך דאגה כי

הבלמים לא ישרדו עד הטיפול הבא.
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