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MNIEJSZE ZUŻYCIE PALIWA, NIŻSZA EMISJA SPALIN 
I LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE DZIĘKI DWÓM NOWYM 

TARCZOM - LIGHTWEIGHT I DUAL CAST 
 

Nowa oferta produktów o jakości OE uzupełnia ekskluzywną gamę 
dwuczęściowych tarcz hamulcowych Brembo dla rynku aftermarket. 

 
Stezzano (Włochy), 24 lutego 2022 roku – Brembo, światowy lider i uznany innowator w 
dziedzinie technologii układów hamulcowych, zapowiada uzupełnienie oferty 
dwuczęściowych tarcz Dual Cast i Lightweight dla rynku części zamiennych. Nowe serie 
tarcz, oferowane wyłącznie przez Brembo, reprezentują kolejny krok firmy w  dążeniu do 
roli dostawcy najlepszych rozwiązań. Produkty te dołączają do aktualnej oferty tarcz 
pływających, kompozytowych i współodlewnych, poszerzając asortyment  
dwuczęściowych tarcz do samochodów klasy premium. 
 
Oba produkty wyróżniają się szczególnymi parametrami technicznymi w gamie 
dwuczęściowych tarcz Brembo, m.in. dzięki procesowi odlewania żeliwa, lżejszej 
konstrukcji dzwonów, wentylacji filarowej lub kierunkowej, a także powierzchni hamującej 
z nawierceniami lub nacięciami. Wszystkie te rozwiązania zapewniają optymalną 
skuteczność hamowania w każdych warunkach. Ponadto, nowe tarcze wpływają na 
bardziej precyzyjną i stabilną dynamikę pojazdu, lepsze wyczucie pedału i mniejszą wagę 
układu hamulcowego, co sprzyja ochronie środowiska.  
 
Tarcza hamulcowa Dual Cast 
Nowa gama tarcz Brembo Dual Cast obejmuje 16 referencji przeznaczonych do 
sportowych modeli najważniejszych marek samochodowych na rynku. W opatentowanym 
projekcie aluminiowy dzwon został zestawiony z żeliwną powierzchnię hamującą, aby 
połączyć doskonałą wydajność żeliwa z zaletami stosowania lekkiego aluminium 
odpornego na wysokie temperatury. Dzięki temu tarcza jest lżejsza nawet o 30% niż jej 
tradycyjny odpowiednik, co pozwala ograniczyć zużycie paliwa i emisję spalin. Projekt 
Dual Cast zapewnia większą o 70% odporność na odkształcenia termiczne, a także 
zmniejsza resztkowy moment obrotowy i ryzyko występowania wibracji. 
 
Tarcza hamulcowa Lightweight 
Gama tarcz Lightweight obejmuje 17 pierwszych na rynku referencji (jedynie na terenie 
Unii Europejskiej) przeznaczonych do najbardziej ekskluzywnych modeli samochodów, 
m.in. do najnowszej generacji Land Rovera. Firma Brembo opracowała nowe, lekkie 
rozwiązanie redukujące masę nieresorowaną pojazdu poprzez zmniejszenie obciążenia 
przy każdym kole. Ponadto, te zaawansowane tarcze składają się ze stalowego dzwonu 
i powierzchni hamującą z wysokowęglowego żeliwa, co gwarantuje maksymalne 
przyleganie klocka do tarczy, zapewniając lepszą kontrolę pojazdu. Dzięki temu tarcza 
jest lżejsza nawet o 15% niż jej tradycyjny odpowiednik, co przekłada się na niższe 
zużycie paliwa, mniejszą emisję spalin i ogólną poprawę właściwości jezdnych. 
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Dwie nowe technologie hamulcowe bazują na bogatym doświadczeniu Brembo w 
dziedzinie produkcji komponentów najwyższej jakości na pierwszy montaż. Podobnie jak 
wszystkie ekskluzywne rozwiązania w gamie dwuczęściowych tarcz hamulcowych, każdy 
element tarcz Dual Cast i Lightweight jest wytwarzany w tej samej fabryce, na jednej linii 
montażowej oraz podlega rygorystycznej specyfikacji i testom jakości, stosowanym przez 
Brembo do produktów OE.  
 
Tarcze Dual Cast i Lightweight Brembo są dostępne na rynku aftermarket od lutego 2022 
roku u sprzedawców detalicznych, w serwisach samochodowych, lub na stronie 
Bremboparts.com. 
 
Informacje o firmie Brembo SpA  
Brembo SpA jest światowym liderem i uznanym innowatorem w dziedzinie technologii układów 
hamulcowych. Firma dostarcza wysokowydajne produkty dla najważniejszych producentów samochodów, 
motocykli i pojazdów użytkowych na całym świecie, a także materiały cierne i inne elementy z 
przeznaczeniem do sportów motorowych. Brembo jest także liderem w sektorze wyścigowym i ma na 
swoim koncie ponad 500 tytułów mistrzowskich. Obecnie firma działa w 15 krajach na 3 kontynentach, 
posiada 29 zakładów produkcyjnych i biznesowych oraz zatrudnia ok. 12 tys. pracowników, z czego około 
10% to inżynierowie i specjaliści od badań i rozwoju (R&D). W 2020 roku całkowity obrót wyniósł 2.208,6 
mln euro (31.12.2020). Brembo jest właścicielem marek: Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, 
Marchesini i SBS Friction. 
 
Więcej informacji:  Roberto Cattaneo – Chief Communication Officer Brembo SpA 
   Tel.: +39 035 6052347 @: roberto_cattaneo@brembo.it  
   

Monica Michelini – Product Media Relations, Brembo SpA 
   Tel.: +39 035 6052173 @: monica_michelini@brembo.it  
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