
Haszongépjármű fl otta üzemeltetőjeként és karbantartójaként is egyik legnagyobb feladata annak biztosí-
tása, hogy gond nélkül, a járművek, balesetmentesen és szükségtelen állásidők nélkül úton legyenek. Ennek 
elérésében a fék minősége és teljesítménye kulcsszerepet játszik. 

A FÉKBETÉT MINŐSÉGÉNEK LEGJOBB FOKMÉRŐJE A SÚRLÓDÓ ANYAG 
ÖSSZENYOMHATÓSÁGÁNAK STABILITÁSA
A fékbetétben a súrlódó anyag összenyomhatóságának bizonyos határok között kell lennie. Elég keménynek kell 
lennie ahhoz, hogy jó legyen a pedálérzet, minimális legyen a kopás és kellő erőátvitelt biztosítson a betét és a 
tárcsa között. Ugyanakkor eléggé elasztikusnak is kell lennie ahhoz, hogy a különféle tárcsafelületeken bizto-
sítsa a kellő súrlódási tényezőt. Ezáltal ez a gyártási folyamat legfontosabb minőségi mutatójának tekinthető.

Ideális esetben a súrlódásos összenyomódás a fékbetétben mindenütt állandó. Minél kisebb eltérések vannak 
az összenyomódási értékekben, annál jobb a tartósság, a biztonság és a minőség. Ezt a szórást több tényező 
is okozhatja, ilyenek:
• a nyersanyag összetevők minősége a súrlódóanyag-keverékben 
• a súrlódóanyag keverési módja
• a sajtolási folyamat minősége és egyenletessége
• a présben vulkanizálás közben bekövetkező hólyagképződés
• repedések a súrlódóanyagban
• a ragasztási folyamat a súrlódóanyag és a hátlemez között

KÖZVETLEN KAPCSOLAT A KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS 
AZ ESETLEGES ÚTI BALESETEK KÖZÖTT
A fék erőteljes kopását okozza, ha a súrlódásos összenyomás értékeiben nagyok az eltérések. 
A fékhatást és annak egyenletességét is csökkenti. Minden ilyen jellegű gond drasztikusan megemeli a 
karbantartások gyakoriságát, sőt a teljesítmény - egyenletességgel kapcsolatos probléma még a vezető 
biztonságát is veszélyeztetheti.

A FERODO FÉKBETÉTEK ÖSSZENYOMÓDÁSI ELTÉRÉSEI A LÉTEZŐ 
LEGALACSONYABBAK KÖZÖTT VANNAK
Az összenyomódási értékeket a súrlódó anyag több területén mérve hasonlítottuk össze a Ferodo 
fékbetéteket és a versenytársak fékbetétjeit. A táblázat mutatja a legkisebb és legnagyobb összenyomódási 
értékek közötti tartományt. 

A FERODO TERMÉKEK ISMÉT 
BIZONYÍTOTTAK: TARTÓSAK 
ÉS BIZTONSÁGOSAK
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A Ferodo márkanév a  bejegyzett védjegye

SZÓRÁSI TESZT
Anyag  Ferodo

FER 4550
Más gyártó 1 Más gyártó 2 Más gyártó 3 Más gyártó 4

Összenyomhatóság RT 
(5MPa) (µm) 

Átlag 131 163 141 92 66

Tartomány Min. / Max. 111-157 131-206 106-183 78-113 54-82

Szórási tényező 0.35 0.46 0.54 0.38 0.42

Összenyomhatóság RT 
(8MPa) (µm) 

[µm] 200 233 218 127 101

Tartomány Min. / Max. 171-231 196-285 169-276 111-154 85-118
Szórási tényező 0.30 0.38 0.49 0.33 0.32

Az eredmények igazolják, hogy a piacon a legalacsonyabb – és így a legjobb – szórási tényezőjű termékeket a Ferodo kínálja. 
5 MPa és 8 MPa értéknél is jobbak vagyunk a versenytársaknál. Ez a jobb minőség biztosítja, hogy a súrlódó anyag nem válik 
le a hátlemezről vezetés közben. Sőt, alacsonyabb karbantartási költségek mellett magasabb élettartamot biztosít – ami a 
jármű hasznos idejét növeli.

A FERODO TÖRŐDIK EGÉSZSÉGÉVEL ÉS KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉVEL
A Ferodo tudatában van, hogy milyen nagy hatással vannak a mérgező és nehézfémek a műhelyek és a szerelők biztonságára 
– nem beszélve arról, hogy a környezetet is súlyosan szennyezik. A piacon még ma is sok fékbetét súrlódó anyaga tartalmaz 
veszélyes nehézfémeket. Az alábbi táblázat az Európai Unió Nehézfémekről szóló protokolljában megadott ökológiai osztá-
lyozást tartalmazza a nem kipufogóból származó kibocsátásokra.

Osztály A súrlódó anyag nem tartalmazza a következőket:
1. osztály ECO-1 Ólommentes (<1000ppm) / kadmium ≤ 2ppm
2. osztály ECO-2 Mint az 1. osztály, továbbá nem tartalmaz antimont és vegyületeit
3. osztály ECO-3 Mint a 2. osztály, továbbá nem tartalmaz mérgező szálakat
3E. osztály ECO-3E Mint a 2. osztály, továbbá nem tartalmaz kritikus mérgező szálakat (aramid szálak megengedettek)
4. osztály ECO-4 Mint a 3. osztály, továbbá nem tartalmaz rezet, rézötvözetet és rézvegyületet
4E. osztály ECO-4E Mint a 3. osztály, továbbá nem tartalmaz rezet, rézötvözetet és rézvegyületet (<1000ppm)

A Ferodo a biztonságát teszi az első helyre A legelső olyan féktermék gyártók között vagyunk, akik minden olyan mérgező 
fémet kiküszöböltek, mint az antimon és az ólom, és elértük az ECO-3E osztályzatot. Csak jó minőségű, jobb összenyomha-
tósági jellemzőket és alacsony kopást biztosító biztonságos alapanyagokat használunk.

KOMPONENSEK 
TESZTELÉSE
Fő összetevők XRF Ferodo

FER 4550
Más gyártó 1 Más gyártó 2 Más gyártó 3 Más gyártó 4

Vas Fe x x x x x
Alumínium Al x x x
Réz Cu x x x x x
Magnézium Mg x
Króm Cr x x x
Kalcium Ca x x
Ón Sn x x
Bárium Ba x x x x
Cink Zn x x x
Szilikon Si x
Mangán Mn x
Antimon Sb x x x
Ólom Pb x
ECO osztály ECO-3E ECO-1 ECO-1 ECO-2 Nem ECO
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