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NOWY ZESTAW BREMBO BEYOND EV KIT  
NAGRODZONY PRZEZ GALERIĘ INNOWACJI MOTORTEC  

W KATEGORII „KOMPONENTY MECHANICZNE” 
 

Odporność na korozję, niższy poziom hałasu i większa trwałość to główne cechy 
nowej gamy tarcz i klocków hamulcowych do samochodów elektrycznych 

przeznaczonej na rynek wtórny 
 

 
Stezzano (Włochy), 21 kwietnia 2022 – Firma Brembo, lider w dziedzinie rozwoju i produkcji 
wysokiej klasy układów hamulcowych, została nagrodzona przez Galerię Innowacji Motortec 
za Brembo Beyond EV Kit. Nowy produkt jest w pełni przeznaczony do samochodów 
elektrycznych i wczoraj został po raz pierwszy pokazany na targach. Zestaw Brembo 
Beyond EV Kit poszerza ofertę części zamiennych do samochodów elektrycznych i składa 
się ze specjalnie powlekanych tarcz oraz innowacyjnych klocków hamulcowych. 
Rozwiązania Brembo, bazujące na długiej tradycji i doświadczeniu na rynku oryginalnego 
wyposażenia, zostały zaprojektowane w celu zapewnienia jak najlepszych osiągów i 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie innowacyjnych materiałów i 
technologii produkcji.  
  
Zestaw Brembo Beyond EV Kit obejmuje tarcze EV i klocki hamulcowe EV, stworzone do 
najpopularniejszych modeli samochodów elektrycznych. Produkty te działają ciszej i są 
bardziej odporne na utlenianie, co przyczynia się do ich dłuższej żywotności i większej 
trwałości. Podwójna warstwa ochronna tarcz zapobiega korozji, nadając im połysk i 
estetyczny wygląd. Materiał cierny klocka niezawierający miedzi i galwanizowana płytka 
nośna zmniejszają powstawanie pyłu i hałasu podczas hamowania. 
 
Kluczowe znaczenie podczas procesu projektowania miały trwałość i bezpieczeństwo. 
Hamowanie rekuperacyjne w samochodach elektrycznych pozwala zmniejszyć 
wykorzystanie klocków i tarcz. Jednak z upływem czasu może to prowadzić do większego 
gromadzenia się na nich rdzy, co wpływa na skuteczność układu i koszty serwisu. Celem 
Brembo było stworzenie zestawu hamulcowego, który generuje mniejszy hałas i jest 
odporny na korozję, a także minimalizuje opór resztkowy. Najnowsza oferta klocków i tarcz 
Brembo EV spełnia te warunki, dzięki innowacyjnym materiałom, najnowszej technologii i 
procesom stosowanym przy produkcji części na pierwszy montaż.  
 
Układy hamulcowe odgrywają ważną rolę w kształtowaniu mobilności przyszłości, a firma 
Brembo, jako dostawca najlepszych rozwiązań, opracowuje nowoczesne i wysoko 
zaawansowane produkty, które poprawią dynamikę jazdy samochodów nowej generacji.   
 
Zestaw Brembo Beyond EV Kit będzie dostępny od maja 2022 roku w regionie EMEA i 
APAC, a potem również na innych rynkach. W jego skład wejdą powlekane tarcze oraz 
klocki z materiałem ciernym niezawierającym miedzi i z galwanizowaną płytką nośną. 
 
Zdjęcia i materiały wideo dostępne są w serwisie: www.mediakit.brembo.com 
 
 

http://www.mediakit.brembo.com/
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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 oraz sprzęgła i inne komponenty 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 ponad 12.200 pracowników, z czego około 10% to inżynierowie i specjaliści od 
badań i rozwoju (R&D). W 2021 roku całkowity obrót wyniósł 2.777,6 mln euro (31.12.2021). 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 6055787 @: roberto_cattaneo@brembo.it 
    
           Monica Michelini – Product Media Relations, Brembo SpA 
                              Tel. +39 035 6052173 @: monica_michelini@brembo.it 

   
              W Polsce: Dagmar Klein / Jacek Skolimowski – Brembo Media Consultants 

Tel. + 49 89 89 50 159-0 @: d.klein@bmb-consult.com / j.skolimowski@bmb-consult.com 
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