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ADAC-Test brzd: ATE Ceramic jsou vítězem testu
 ATE Ceramic dosáhly nejlepšího výsledku ve srovnávacím testu mezi pěti
značkami
 Brzdové destičky zabodovaly pro svoji bezpečnost a životnost: nejlepší známky
za hodnoty opotřebení, druhá nejlepší brzdná dráha
Schwalbach, Červenec 2021. Vítěz testu: Brzdové destičky ATE Ceramic obsadily první místo v
renomovaném ADAC testu brzd, v konkurenci pěti dalších značek, s celkovou známkou 1,7
(dobrý). ADAC testoval celkem šest různých značek brzdových destiček a brzdových kotoučů,
včetně originálního vybavení, různé značkové a sportovní brzdy a levné brzdy. V testu byly ATE
Ceramic brzdové destičky přesvědčivé v kombinaci s ATE originálními brzdovými kotouči, a to z
hlediska opotřebení, kdy s přehledem porazily všechny ostatní konkurenty: V testu reálného
brzdění, ale i za extrémního cyklického brzdění získaly celkovou známku 1,0 - o více než jednu
známku méně než další nejlepší výrobek. U brzdné dráhy dosáhly druhého nejlepšího výsledku
(1,5) a vykazovaly dobré třecí vlastnosti. ATE je značka technologického koncernu a
automobilového dodavatele Continental.
„ATE Ceramic brzdové destičky nabízejí obojí: vysokou bezpečnost, jak ukázaly výsledku testu,
ale také dlouhou životnost. Díky speciální směsi u brzdových destiček ATE Ceramic dochází k
velmi nízkému otěru, a tím i k menší tvorbě brzdového prachu. To nejenom snižuje samotné
opotřebení, ale je také přínosem pro životní prostředí – a přivádí do servisu spokojené zákazníky.“,
říká Maik Spengel, odpovědný produktový manažer společnosti Continental.
„Obzvláště nás těší, že 10 let po ocenění za inovaci na veletrhu pneumatik v Essenu, nyní i ADAC
potvrdil vynikající vlastnosti brzdových destiček ATE Ceramic – to ukazuje, že se Continental také
zaměřuje na inovace a udržitelnost i v oblasti poprodejních služeb. Celkové výsledky testů ukazují,
že ATE brzdové destičky nejsou v žádném případě horší než originální výrobky.“, dodává Peter
Wagner, viceprezident a generální ředitel obchodní jednotky OE & Aftermarket Services
společnosti Continental.
Kompletní výsledky ADAC testů jsou k dispozici na adrese www.adac.de.

Ihr Kontakt:
Christopher Schrecke, Telefon: +49 6196 87 1605

1/3

Tisková zpráva

Společnost Continental vyvíjí průkopnické technologie a služby pro udržitelnou a související mobilitu lidí a
zboží. Společnost, založená v roce 1871, nabízí bezpečná, efektivní, inteligentní a cenově dostupná řešení
pro vozidla, stroje a dopravu. V roce 2020 společnost Continental dosáhla obratu ve výši 37,7 miliard eur a v
současné době zaměstnává více než 235 000 lidí v 58 zemích světa. V roce 2021 oslavuje společnost 150.
výročí od svého založení.
Společnost Continental využívá více než 120 let svých zkušeností ze spolupráce s výrobci vozidel a nabízí
na aftermarketu široké portfolio kvalitních originálních náhradních dílů. Se značkami jako Continental,
Uniroyal, Semperit, ATE a GALFER nabízí technologická společnost desítky tisíc různých produktů, včetně
pneumatik, brzd a pohonných systémů – a komponenty pro tepelný management, ale také diagnostická
řešení, jako jsou servisní přístroje a nástroje a služby pro autoservisy. Společnost Continental je jedním z
nejdůležitějších dodavatelů na nezávislém trhu s náhradními díly pro automobily.
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Obrázky a popisky
S celkovou známkou 1,7 jsou brzdové destičky ATE
Ceramic vítězem testu brzd ADAC.

Continental_PP_ATE Ceramic
ADAC1
Menší opotřebení: Speciální směs brzdových
destiček ATE Ceramic zajišťuje menší tvorbu
brzdového prachu. To je plus i pro životní prostředí.

Continental_PP_ATE Ceramic
ADAC2
Přesvědčivé: ATE Ceramic vynikají nad konkurencí
díky vynikajícím hodnotám tření a minimálním
opotřebením.

Continental_PP_ATE Ceramic
ADAC3
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