
Причина:
 Неправилно почистване на контактните повърхности
 Повреда на контактните повърхности поради замърсяване
 Изкривена главина на колелото

Ефект:
 Увеличено странично износване на спирачните дискове
 Тракане и триене

Препоръка:
  Почистете контактната повърхност на спирачния диск и 

главината на колелото преди монтирането на нови спирачни 
дискове

 Не използвайте паста като лубрикант (медна паста и др.)

Причина:
 Прегряване поради блокирали спирачни накладки
  Автомобилът тръгва със задействана или със заседнала 

паркинг спирачка
 Блокирало бутало на спирачния апарат

Ефект:
 Триене при спиране
 Прегряване

Препоръка:
 Проверете цялата спирачна система
 Уверете се, че спирачният апарат функционира правилно

Причина:
  Влияние на корозивни вещества (напр. сол на 

пътното платно, почистващи препарати)
  Повреди от вода или поради слабо натоварване на 

спирачките

Ефект:
 Шум при спиране
 Неравномерна спирачна ефективност

Препоръка:
 Сменете спирачните дискове и накладки
  Инструктирайте клиента по-често да натоварва 

спирачките чрез прилагане на подходящо налягане

Причина:
 Неравномерна работа на спирачния апарат
 Износване на спирачния диск

Ефект:
 Слаба и/или неравномерна спирачна ефективност
 Вибрация на волана
 Пулсиране на спирачния педал

Препоръка:
  При монтаж на нови спирачни дискове, проверете 

спирачния апарат и главината на колелото

Причина:
 Частици мръсотия по спирачните дискове и накладки

Ефект:
 Шум в спирачките
 Триене при спиране
 Намалена спирачна ефективност

Препоръка:
  Когато сменяте спирачните дискове, винаги сменяйте и 

спирачните накладки

Неравномерно износванеУлеи и драскотини по фрикционната повърхност Синьо оцветяване на повърхността

Вдлъбнатини по контактната повърхност Корозирала фрикционна зона

Като силен партньор с богат опит в  спирачните системи, ние ви предлагаме всичко необходимо за 

ефективната поддръжка и ремонт на спирачните системи: първокласни продукти, надеждни услуги и 

диагностика. 

Разчитайте на Бош:
 Обширно пазарно покритие: над 95%
  Подходящи решения за всички разпространени 

марки автомобили
 Богата експертиза в OEM
 Прецизно пасване и лесен монтаж
 Бързи и надеждни доставки

За повече информация посетете: 
www.bosch.bg

Вижте видеото за монтаж  
на дискови спирачки

Съвети за поддръжка
и ремонт от Бош:
Спирачни дискове


