
Em testes recentes realizados num Ford C-MAX no campo de provas MIRA, a Ferodo provou novamente 
a sua competência. Os testes foram realizados de acordo com os requisitos do Regulamento R90 – a 
uma velocidade de 160 km/h (80% da velocidade máxima do veículo), e a 80 km/h. Em ambos os testes 
a Ferodo ganhou significativamente na distância de paragem dos maiores concorrentes do Aftermarket. 
A velocidades elevadas ou em condução de auto-estrada, o desempenho dos travões é preponderante 
na segurança do condutor e do veículo. Parar a tempo permite-lhe evitar acidentes de viação perigosos 
e conseguir a distância necessária para parar totalmente o veículo pode fazer toda a diferença entre a 
vida e a morte. A 160 km/h o concorrente com os melhores resultados parou quatro metros à frente do 
que o automóvel equipado com Ferodo. Quatro metros podem não parecer uma grande distância mas 
na realidade equivale ao comprimento total de um sedan médio que circule na estrada, podendo signifi-
car a prevenção completa de um acidente de viação grave; e, ao comparar a Ferodo com o concorrente 
com piores resultados – nós parámos 22 metros antes!
Na condução citadina, com o trânsito pára-arranca com que todos somos confrontados diariamente, a 
capacidade para parar rapida e eficazmente a baixas velocidades é tão importante quanto a elevadas 
velocidades. A 80 km/h, a Ferodo pára novamente muito antes dos concorrentes. Entre dois a quatro 
metros é a diferença alcançada ao utilizar as pastilhas de travão Ferodo ao contrário dos travões con-
correntes.
Para alcançar o máximo em segurança, desempenho dos travões e potência de paragem, escolha as 
pastilhas de travão Ferodo com a qualidade de equipamento original (OE).
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Parâmetros de teste: 
Este teste foi realizado de acordo com os procedimentos de homologação do 
Regulamento R90 pelos engenheiros da Federal-Mogul na instalação de testes 
independente do campo de provas MIRA.
Realizado como parte dos requisitos de homologação para a substituição das 
pastilhas de travão,  Regulamento R90. 
O veículo trava a 80% da velocidade máxima do veículo (neste caso 160 km/h 
para um Ford C-MAX).
O veículo está numa condição totalmente carregada no Peso Máximo Autorizado (PMA).
As paragens são efectuadas utilizando os travões traseiros e dianteiros, com  
o motor engrenado.
O eixo que não está a ser testado (neste caso o traseiro) está equipado com pas-
tilhas e discos conforme a especificação OES e com a rodagem completamente 
efectuada.

Segurança - Apesar deste teste utilizar velocidades de 160 km/h, no interesse da 
sua segurança, a Ferodo defende uma total adesão às velocidades de condução legais 
de cada país.
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