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Klocki hamulcowe Tomex
Jarosław Wyka
Pełnomocnik ds. Jakości
Tomex Hamulce

Sprawny system hamulcowy chroni nie tylko kierowcę i pasażerów
pojazdu, ale i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Firma
Tomex Hamulce postawiła sobie za cel ciągłe doskonalenie wszystkich produkowanych elementów układu hamulcowego tak, aby
działały sprawnie i skutecznie w każdych warunkach

Jednym z kluczowych
kroków w teście
AK-Master jest ocena
zależności współczyn
nika tarcia od temperatury. Na wykresie przedstawiono porównanie
materiału firmy Tomex
z materiałem OE podczas
hamowań fadingowych,
czyli pomiar wpływu
wzrastającej temperatury na skuteczność
hamowania
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stosowanego do tej pory materiału cier
nego, a także modyfikacji sporządzania
i formowania kompozytów. Korzyścią
jest wzrost trwałości, stabilności oraz
skuteczności produkowanych klocków
hamulcowych.

Kluczowym elementem technologii
HybriTech jest zastosowanie „premiksu”
na bazie lepiszcza elastomerowego.
Zwiększa on opory ruchu w węźle tar
cia, co skutkuje mniejszym fadingiem,
czyli spadkiem skuteczności hamowania
w wysokiej temperaturze. Ponadto po
prawia właściwości tłumiące kompozytu
i redukuje piski występujące podczas ha
mowania.
Dodatkowym atutem technologii
HybriTech jest rozwiązanie transportu
surowca do zasobnika prasy, który od
bywa się za pomocą systemu Spyroflow.
System ten zapobiega zanieczyszczeniu
otoczenia i sprzyja środowisku natural
nemu.
Oferta handlowa firmy Tomex obejmu
je wszystkie najpopularniejsze w Europie
referencje.
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Obowiązująca w firmie precyzja procesu
technologicznego pozwala utrzymywać
grubość materiału ciernego z dokładno
ścią do setnych części milimetra, a kon
trola czynników procesu produkcji, takich
jak: ciśnienie prasowania, temperatura
wypalania, promieniowanie podczerwo
ne – jest zgodna z najwyższymi standar
dami obowiązującymi na rynku części
oryginalnych OE oraz OES.
Produkty firmy podlegają stałym kon
trolom i testom jakościowym na wszyst

kich etapach powstawania, począwszy
od zakupu surowców i materiałów uży
wanych do produkcji, poprzez miesza
nie, prasowanie i szlifowanie, aż po
pakowanie gotowych wyrobów. Klocki,
tarcze i inne akcesoria hamulcowe mają
niezbędne certyfikaty i homologacje,
a dzięki wysokiej jakości, niezawodności,
przystępnym cenom oraz elastyczności
w podejściu do potrzeb klienta – z powo
dzeniem konkurują na rynkach polskim
i zagranicznym.
W roku 2019 firma Tomex Hamulce
uruchomiła wysokowydajną produkcję
w technologii HybriTech. Polega ona na
hybrydowym prasowaniu klocków ha
mulcowych do samochodów osobowych
z przeprowadzeniem podczas jednego
cyklu produkcyjnego dwóch faz: praso
wania w temperaturze otoczenia (faza 1.)
i prasowania na gorąco w temperaturze
200°C (faza 2.).
Technologia hybrydowa jest rozwiąza
niem stosunkowo młodym, a jej wpro
wadzenie wymagało modernizacji składu
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