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Výměna brzdových kotoučů a desek  
včetně práce

BEZPEČNOST NEMÁ 
ALTERNATIVU!

PLATNOST 

KAMPANĚ

1. 4. – 31. 12. 2019



Stejně jako dbáme na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost 
vozidel MAN, klademe vysoké nároky také na výrobu  
a vývoj Originálních dílů MAN. 

I proto je jejich následná montáž bezproblémová a rychlá. 

Nabídka Originálních dílů MAN obsahuje spotřební díly, 
díly karosérie, originální oleje, ale i brzdové kotouče  
a brzdové desky. 

Vědomi si kvality Originálních dílů MAN poskytujeme od 
roku 2017 standardní dvouletou záruku*. 

NENÍ NIC LEPŠÍ NEŽ
ORIGINÁL.

   Rychlá a bezproblémová montáž
   100 % soulad vzájemně na sebe působících 
komponent

   Trvalá brzdná síla a krátká brzdná dráha
   Optimalizované tření - nízké opotřebení
   Dlouhá celková životnost
   Dvouletá záruka*

Vaše zákaznické výhody:

* viz Všeobecné obchodní podmínky na www.mantruckandbus.cz



Brzdy jsou životně důležitým orgánem Vašeho vozu! Používejte výhradně Originální díly MAN, které prošly náročným 
dlouhodobým testováním a kde je garantována jejich životnost. Během testování bylo zjištěno, že Originální brzdová 
obložení MAN mají skutečnou životnost minimálně 300.000 ujetých kilometrů v dálkovém provozu.

NEODOLATELNÁ NABÍDKA 
NEJEN PRO VÁŠ MAN, ALE I PRO VÁS!

Výhody našich balíčků:
 � Atraktivní cena, úspora až 39 %
 � Kvalita originálních dílů
 � Odborně proškolený personál
 � Delší životnost
 � Dvouletá záruka*

Proč Originální díly MAN?
 � Kombinace kotoučů a desek dle doporučení výrobce vozidla
 � Maximální účinnost a provozní komfort
 � Mechanická, tepelná odolnost a stálost.
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Originální díly MAN nyní nově s dvouletou zárukou.  
Při montáži v autorizovaném servisu se záruka vztahuje i na úhradu nákladů práce  

servisu a případné následné škody, které vadný díl způsobil.  
Záruka je platná ve všech evropských autorizovaných servisech MAN*.

* viz Všeobecné obchodní podmínky na www.mantruckandbus.cz
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06.56341-3245 těsnění kruhového průřezu 109,2X5,7B-NBR 2  
06.56930-2985 těsnění kruhového průřezu 85,09X5,33N-NB  2 2
81.50803-0040 brzdový kotouč 22,5" 2
81.50803-0041 brzdový kotouč 22,5" 2  
81.50803-0042 brzdový kotouč 17,5"  2
81.50803-0063 brzdový kotouč 17,5"  2 2
81.50820-6054 sada obložení kotoučové brzdy FERODO 455  1 1
81.50820-6063 sada obložení kotoučové brzdy TEXTAR T30  1
81.50820-6072 sada obložení kotoučové brzdy 1 1    
81.52400-6005 oprav. soupr. impulz. kola  2 2
81.90620-0092 drážková matice M100X1,5 2  
81.90620-0116 drážková matice M75X1,5-CK45+H+QT-MNPH   2 2

TGA, TGM, TGS, TGX,  
BUS zadní brzda

TGA, TGX, TGS, TGM,  
BUS přední brzda

TGL přední brzda TGL zadní brzda

zvýhodnění 
až 32%

zvýhodnění 
až 39%

zvýhodnění 
až 39%

zvýhodnění 
až 24%
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Originální brzdové desky MAN.
jsou navrženy pro originální brzdové kotouče vozidel MAN. 
Optimální tření zajišťuje potřebnou brzdnou sílu, krátkou 
brzdnou dráhu a nízké opotřebení. A právě takto originální 
brzdové desky MAN přispívají k jízdě bez nehod.

Originální brzdové kotouče MAN.
Při aktivaci brzd se kinetická energie vozidla přeměňuje na 
teplo. Teplota brzdových kotoučů se tak může tak vyšplhat 
až k 900°C. Pouze vysoce kvalitní materiály a provedení, 
které používají originální brzdové kotouče MAN zajistí, 
že nedochází k deformacím a vozidlo i náklad zastaví s 
krátkou brzdnou dráhou.

Vysoká brzdná síla pro krátkou brzdnou dráhu.
Bezpečnost posádky a nákladu je pro nás prioritou. 
Z této vycházíme při konstrukci vozidel MAN, a abychom 
dosáhli našich cílů, dále vyvíjíme brzdové systémy a jejich 
jednotlivé komponenty podrobujeme náročným testům. 

Pouze s Originálními brzdami MAN si můžete být 
jisti, že všechny brzdové komponenty jsou vzájemně 
vyladěny. To zajistí krátkou brzdnou dráhu a předchází 
snížení brzdného výkonu při opakovaném brzdění.

ORIGINÁL PROORIGINÁL



Uvedené ceny jsou doporučené a kalkulované bez DPH.  
Konkrétní použitelnost dílu je třeba ověřit dle VIN vozidla v autorizovaném 
servisu MAN. Texty a ilustrace jsou nezávazné. 
Nabídka je platná u participujících autorizovaných servisů MAN do vyprodání 
zásob.

MAN Truck & Bus - Člen skupiny MAN

Pro více informací: 
www.mantruckandbus.cz
www.manoriginal.cz

Váš autorizovaný servis MAN

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Obchodní 120
251 70 Čestlice
Česká republika


