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Tecnologia® Protec S
Para a substituição mais rápida 
e segura de pastilhas de travão

A segurança dos condutores de veículos comerciais assim como da sua carga 

é a nossa principal prioridade. É por isso que a JURID aplica indubitavelmente 

o inovador sistema de retenção de pastilhas ProTec S® da Knorr-Bremse para 

assegurar uma ligação soldada permanente entre a mola e a placa traseira da nossa 

pastilha de travão. É uma pequena alteração, mas faz toda a diferença:

Consideramos ser uma marca de qualidade e de confiança o facto de podermos trabalhar em 

parceria com os mais importantes líderes de mercado. Apenas para mencionar alguns: 

MAN – Mercedes-Benz – Renault trucks – Evobus – Neoplan – Setra – SAF – Schmitz Cargobull

Haldex – Knorr Bremse – Wabco

Instalação rápida e simples
Garante uma travagem ainda mais 
eficiente

Reduz o ruído dos travões e o 
desgaste em ralenti
Põe de parte quaisquer potenciais 
erros de instalação
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Descubra a 
JURID
Completamente 
no topo da 
perícia alemã
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Completamente no topo
da perícia alemã em travagem
Com mais de 100 anos de especialização e através de uma colaboração próxima com os 

principais fabricantes de travões e veículos comerciais, a JURID oferece uma gama completa de 

serviços e de tecnologia de travagem de qualidade Original ao Mercado pós-venda. Suportados 

pelos dados qualitativos e pela assistência técnica dedicada, os gestores de frota e os condutores 

de veículos comerciais de toda a Europa confiam na JURID para que esta os mantenha seguros 

em qualquer situação de travagem. E a sua confiança é totalmente validada, porque a JURID 

oferece uma cobertura de topo no parque automóvel de veículos comerciais da atualidade.

Excelência alcançada através de uma precisão  
inigualável
Reconhecida pela sua Deutsche Gründlichkeit - graças ao famoso olho alemão para 

a qualidade e o detalhe, todos os materiais de travagem da JURID são desenhados 

e concebidos com ultra-precisão nas nossas instalações de Fabrico e Pesquisa e 

Desenvolvimento em Glinde, Alemanha:

 Engenharia alemã no seu melhor

 Desenvolvimento e teste 100% internos

 Cumprimento dos mais altos padrões em equipamento original

 Garantindo um desempenho constante e com a maior duração possível

Trazendo consigo uma tecnologia 
de travagem inovadora
dia após dia
Com base no nosso forte legado de qualidade e inovação, o desafio dos limites da tecnologia 

de travagem é um elemento inerente da filosofia empresarial da JURID. Apenas através da 

aplicação de melhorias contínuas às tecnologias existentes e através da exploração de novas 

oportunidades de travagem podemos garantir que você e outros condutores de veículos 

comerciais desfrutem da melhor segurança possível na estrada.



Greencoating
Material de fricção

Placa traseira

Metlock®

Metlock®

Para um aperto firme do material de fricção
A tecnologia JURID Metlock® está desenhada para ampliar a superfície de contacto entre o 

material de fricção e a placa traseira da pastilha do travão, criando numerosas e imbatíveis 

vantagens em termos de desempenho, mesmo sob constantes cargas e travagens extremas:

 Sinterização inamovível aos 900°C

 Impede o aparecimento de ferrugem e a separação do material de fricção

 Fixação extremamente segura e uma excelente resistência à rutura

Greencoating
Para um valor de fricção constante e imediato
Todas as pastilhas JURID são reforçadas com revestimento especial, uma tecnologia 

revolucionária que garante um valor de fricção constante a partir do momento em que os 

travões são aplicados. Distribui o calor de forma uniforme através da pastilha e do disco dos 

travões, assegurando um desempenho ideal ao longo de toda a sua utilização:

 Impede o aparecimento de pontos quentes no disco do travão

 Reduz dramaticamente o risco de fissuras no material de fricção e no disco do travão

 Minimiza a necessidade de substituição do disco antes do tempo de manutenção agendado

 Mantém baixos os custos operacionais gerais


