
Brzdové diely Comline
Dôverujte vysokej kvalite brzdových platničiek a kotúčov od Comline

www.autotechna.sk AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.
POD STRÁŽOU 3, 960 01 ZVOLEN

Náš prísub
V Comline sme sa zaviazali dodáva vysoko kvalitné produkty a hodnotu za peniaze. 
Náš obchodný model je zameraný na poskytovanie Comline zákazníkom vždy konkurencieschopné ceny a 
príležitos na skutočné marže.

Ak sa chcete dozvedie viac o Comline, navštívte naše webové stránky: www.comline.uk.com.
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Brzdové segmenty Comline
Comline brzdové doštičky sú navrhnuté a vyrobené 
s jediným účelom - kvalita! 
Každá Comline doštička sa vyrába v našej vlastnej fabrike, čo nám poskytuje úplnú kontrolu nad 
výroboným procesom, takže si môžte by istí obsahom balenia Comline.

Brzdové kotúče Comline
Vyrobené na presnos
Comline brzdové kotúče sú vyrobené tak, aby poskytovali absolútnu presnos a brzdný výkon. 
Každý disk je podrobený prísnemu testovaniu v priebehu celého výrobného procesu, čo zabezpečuje, 
aby len tie najlepšie brzdové kotúče niesli meno Comline.

Brzdové segmenty v detailoch

Comline používa inovatívnu RMR vrstvu na širokej škále brzdových 

segmentov. Vrstva je mechanicky prichytená k základovej doske 

pre elimináciu hluku a pískania.

RMR (guma-kov-guma) antihluková vrstva

Certifikácia ECE R90
Na dosiahnutie certifikátu ECE R90 je každý diel podrobený 

nezávislej kontrole. Brzdové doštičky musia v sérii testov dosiahnu 

výkon +/- 15% v porovnaní s originálnymi dielmi.

Vývoj a rozšírenie sortimentu - Brzdové segmenty a kotúče

Comline ponúka jeden z najkomplexnejších sortimentov brzdových segmentov a diskov, ktorý zahŕňa 
osobné automobily, ahké úžitkové vozidlá, autobusy, nákladné automobily a prívesy. 

Náš vývojový tím neustále pracuje, aby dodal komplexný sortiment dielov poda potrieb trhu. 

Od Smartu po 44-tonový kamión, Comline zabrzdí všetko!

1. Zrezanie znižuje tlak na hrany a redukuje vibrácie, ktoré vedú k hluku. Znižuje vibrácie znížením 
trecej plochy pri úvodnom kontakte.

2. Funkčná čas doštičky je vyrobená z najnovšej zmesi NAM112A, ktorá dodáva vynikajúce 
trecie vlastnosti

3. Podkladová vrstva zaisuje lepšie prepojenie 
a tepelnú / hlukovú kontrolu

4. Oporná doska s otvormi pre 
mechanické zamknutie. 

5. Adhézny náter zvyšuje väzbu medzi zadnou 
doskou a trecím materiálom

6. “Drážka” v trecom materiáli znižuje tlak, eliminuje 
praskanie v materiáli a pomáha odstráni 
nečistoty z povrchu doštičky

7. RMR (guma-kov-guma) protihlukový klip

Kontrola kvality

Nakoniec detailná kontrola rovnosti povrchu zaručuje 
ahkú inštaláciu a naozaj výborný výkon.

Precízna výroba

Surový materiál je potom pomocou CNC strojov 
pretvorený na dokonalý brzdový kotúč. Tieto frézy 
riadené počítačom zabezpečujú absolútnu presnos 
a spoahlivos každého disku Comline.

Výber materiálov a testovanie

Výroba skvelého brzdového kotúča začína výberom 
najlepších surovín. 

Každá vzorka materiálu je testovaná na tvrdos, pevnos 
v ahu, chemické zloženie a štruktúru. Cie je zabezpeči, 
aby vybraný materiál spĺňal normy Comline.
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