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Quaro High Carbon
W ostatnim dziesięcioleciu moce jednostek napędowych nieustannie rosną.
Standardem stały się już jednostki konstruowane według zasad downsizingu,
który polega na zastępowaniu silników o określonej pojemności skokowej
jednostkami o mniejszej pojemności, ale podobnych lub lepszych osiągach.
Powoduje to, że silnik jest mniejszy, lżejszy i tańszy, co przekłada się na
oszczędności zarówno w jego produkcji, jak i późniejszej eksploatacji

twardość i przewodność cieplną. Tarcze
te szybciej odprowadzają ciepło wytwa
rzane podczas hamowania.
Dzięki wysokim standardom wykona
nia i innej gęstości żeliwa, tarcze High
Carbon charakteryzują się mniejszymi
wibracjami podczas hamowania oraz
cichszą pracą. Warstwa antykorozyjna
skutecznie chroni je przed działaniem
warunków atmosferycznych, a także
zapewnia oryginalny wygląd przez cały
okres eksploatacji.

Właściwości tarcz High Carbon
 dobra przewodność cieplna
 działanie

wysokich temperatur
nie powoduje odkształceń
 cichsza praca w porównaniu ze
standardowymi tarczami
 pokrycie powłoką antykorozyjną
zabezpiecza powierzchnie nie
współpracujące z okładziną cier
ną
 wysoka jakość wykonania
Nowa oferta tarcz High Carbon prze
znaczona jest do mocnych samochodów,
w których zastosowano tarcze o dużych
średnicach.
W ofercie dostępnych jest blisko 100
referencji, a ich gama będzie systema
tycznie rozszerzana. Tarcze High Carbon
bardzo dobrze współpracują z klockami
Quaro Silver Ceramic.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie: www.quaro-parts.com
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Wyższe moce wymuszają na konstrukto
rach stosowanie wydajniejszych hamul
ców. W nowoczesnych pojazdach stosuje
się tarcze o coraz większych średnicach
(powyżej 300 mm) oraz większe klocki
hamulcowe. Powiększona powierzchnia
cierna między klockiem a tarczą ozna
cza nie tylko skuteczniejsze hamulce,
ale również lepszą pojemność cieplną.
Dużą tarczę trudniej jest rozgrzać, a to
pozwala skutecznie przeciwdziałać zja
wisku zmęczenia cieplnego zwanego fa
dingiem. Długotrwałe działanie wysokich
temperatur na tarczę prędzej czy później
doprowadzi do jej deformacji, a nawet
nieznaczna zmiana kształtu powoduje bi
cie tarczy, wyraźnie odczuwalne na kole
kierownicy podczas hamowania. Aby
temu zapobiec, należy stosować tarcze
wytrzymałe i odporne na odkształcenia.
Przykładem takiego produktu są tarcze
High Carbon, które już teraz znajdują się
w ofercie Quaro. Są one wykonane z in
nego żeliwa niż zwykłe tarcze. Materiał
użyty do ich produkcji cechuje wyższa
zawartość węgla, a skład żeliwa wzbo
gacono pierwiastkami zwiększającymi

