
Audi

Audi

Kui soovite peatuda, siis 
tehke seda õigesti:
Audi Originaal
pidurikettad

Vorsprung durch Technik

AUDI AG
I/VK-94
85045 Ingolstadt, 
Saksamaa
August 2014 Originaalosad



Faktid, mida peate teadma
 Teie turvaline liiklemine on tagatud vaid siis, kui pidurisüsteem 
toimib veatult, sest ainult sellisel juhul on teil võimalik ohtlikus 
olukorras kiiresti ja turvaliselt reageerida. Just seetõttu on 
pidurisüsteem kõike olulisemaks turvaelemendiks teie sõidukis

 Igal pidurdamisel hõõrduvad piduriklotsid vastu pöörlevaid 
pidurikettaid. Selle tulemusena kuluvad piduriklotsid ja – kettad 
aja jooksul ära. Lisaks mõjutab pidurikomponentide kvaliteet 
suuresti pidurdusvõimet. Samal ajal mängivad rolli ka sõiduki 
käsitlemine, kaal ja kiirus

 Ebaühtlane pidurite kulumine suurendab külglibisemise ohtu

 Täielikult kulunud piduriklotsidega pidurdamisel hõõrdub 
metall vastu metalli. Sellest tulenevalt väheneb pidurdusvõime 
ja märgatavalt suureneb hõõrdumise tagajärjel tekkiv soojus. 
Tagajärjena tekivad hõõrdepindadele sügavad sooned ja praod, 
mis mõjutavad pidurdusvõimet pikaajaliselt

 Pidurikettad ja –klotsid on neile rakendatavate jõudude tõttu 
loodud väga vastupidavad. Kuid, kui üks komponentidest on 
kulunud, tuleb see viivitamatult välja vahetada

Audi Originaal 
pidurikettad

 tagavad optimaalse turvalisuse erinevates ilmastikutingimustes 
ja kiirustel tänu parimale pidurdusvõimele  ja lühikesele 
pidurdusteekonnale

 on täpselt kohandatud vastavalt sõiduki kaalule ja 
maksimaalsele kiirusele. Seega on ketaste ning klotside asetus, 
kaal ja paksus sõltuvalt mootoritüübist ja mudelist erinev

 on loodud taluma väga suuri koormusi. Pidurikettad ei pragune 
ega purune isegi siis, kui neile rakendatakse tugeval 
pidurdamisel kuni tonnist jõudu

 alati usaldusväärsed – ka ekstreemsetel töötemperatuuridel

 töötavad vaikselt ja ei tekita piduripedaalil vibratsiooni

 tagavad pika eluea eriti siis, kui kasutada kõrvuti koos originaal 
piduriklotsidega

Miks peaksite alati originaal- 
osadele kindlaks jääma?

 Suurepärane pidurdusvõime ja lühike pidurdusteekond tänu  

hästi sobitatud piduriketastele ja –klotsidele 

Purunemiskindlad pidurikettad pakuvad tasemel stabiilsust 

Vastupidavad piduriklotsid

Pidev pidurdusvõime

Vaikne ja sujuv (ei mingit värinat ega kriginat)

 Audi Originaalosad
 pakuvad sama kõrget kvaliteedistandardit, kui sõiduki 
tootmisel kasutatavad osad

 tagavad kõikide sõidukiosade sujuva koostoimimise

 tagavad tänu esmaklassilisele teostusele ja 
usaldusväärsusele võimalikult kõrge ohutuse

Et teie Audi püsiks 100% originaal!




