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Ponad 100 lat 
doświadczenia 
w układach 
hamulcowych
Marka JURID® od chwili założenia, czyli od 1915 roku, wprowadziła wiele 

innowacyjnych rozwiązań w branży motoryzacyjnej. Obecnie, na drodze do 

sukcesu, konsekwentnie budujemy reputację w zakresie dostarczania 

najnowocześniejszych części hamulcowych o najwyższej jakości. Właśnie dlatego 

kierowcy wiedzą, że nasze części hamulcowe pozwalają im dotrzeć bezpiecznie do 

celu, w najbardziej wymagających warunkach. 

JURID LIDEREM RYNKU
1920   Technologia formowania przez

tłoczenie

W 1977 Federal Research
Institute for Alternative Friction Materials 
nagradza markę Jurid, potwierdzając tym 
samym fachową wiedzę i doświadczenie 
specjalistów z Niemiec.

2012 Wprowadzenie produktów
JURID WHITE, które oferują kierowcom 
bardziej ekologiczne, cichsze i trwalsze 
klocki hamulcowe.

1915 W Niemczech
powstaje firma produkująca 
materiały cierne JURID. Pierwsza 
siedziba firmy znajduje się  
w Coswig.

W 1953 Jurid przenosi
siedzibę główną z Coswig 
do nowoczesnego ośrodka 
badawczo rozwojowego  
i fabryki w Glinde.

2020  Gotowi na elektyfikację.  

Części JURID zostały opracowane tak, 
aby sprostać wymaganiom samochodów 
elektrycznych i hubrydowych.



Zapewniona najwyższa 
jakość każdego dnia
Bazując na naszym doświadczeniu w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, 

rozwój technologii hamowania jest nieodłącznym elementem filozofii marki JURID. 

• Szybkie wprowadzanie nowych produktów na rynek (NPI)

• Bliska współpraca OE z producentami samochodów

• Dedykowane działania badawczo-rozwojowe w zakresie poszukiwania nowych technologii

• Nieustanne doskonalenie istniejącego asortymentu



Główni gracze branży motoryzacyjnej wiedzą, że wybór marki JURID oznacza wybór 

najwyższej precyzji. Zaawansowane testy i pomiary w laboratoriach pozwalają 

dobrać jak najdokładniej materiały i parametry.

Ośrodek badawczo-
rozwojowy i zakład 
produkcyjny JURID
LOKALIZACJA         Glinde, NIEMCY
WIELKOŚĆ         225 000 m2

LICZBA CZĘŚCI         795

PRODUKTY
•  Klocki hamulcowe do samochodów 
osobowych

•  Klocki hamulcowe do samochodów 
ciężarowych

•  Klocki hamulcowe dla kolei
•  Bloki hamulcowe dla kolei
•  Zastosowania przemysłowe

Serce ośrodków 
badawczych JURID®

Niemcy



Wszystkie produkty hamulcowe JURID słyną  

z legendarnej, niemieckiej dbałości o szczegóły. 

Są one projektowane i produkowane z 

zachowaniem najwyższego poziomu precyzji. 

• Wysoka jakość

• Najwyższe standardy produktów OE

• 100% własny dział projektowy, produkcja 

i testowanie
• Niemiecka inżynieria w najlepszym 

wydaniu

Doskonałość osiągnięta 
dzięki najwyższej precyzji
W 100% opracowane i przetestowane w ośrodku badawczo-rozwojowym           
i zakładzie produkcyjnym Jurid w Glinde w Niemczech, co w pełni 

gwarantuje najwyższą jakość i skuteczność hamowania.



Przedstawiamy  
nasze produkty 

WypoSAŻENIA 
ORYGINALNEGO (oE)

Niemieckie części hamulcowe 
zaprojektowane przez ekspertów 

stosowane w najlepszych 
samochodach.

1974
VW Golf I

1983
VW Golf II 1997

VW Golf IV

1991
VW Golf III

Wieloletnia tradycja 
partnerstwa OE
Montaż części JURID jako wyposażenie oryginalne (OE) jest najlepszym 
potwierdzeniem naszego dążenia do doskonałości hamowania. Mamy wieloletnią 
tradycję partnerstwa OE z producentami samochodów - od najpopularniejszych po 
najbardziej kultowe marki. 

AlfA ROmEO GIUlIA

573663J (przednia oś dla wersji 2,9 l)

573664J (tylna oś dla wersji 2,9 l)

573665J (przednia oś dla wersji 2,0; 2,2)

mERcEDES-BENz A-clASS

573402J (przednia oś)

573403J (przednia oś z pakietem sportowym)

573370J (tylna oś)



2004
VW Golf V

2009
VW Golf VI

2013
VW Golf VII

BmW 4

573355J (przednia oś z pakietem sportowym)

573432J (przednia oś)

573429J (tylna oś z pakietem sportowym)

573401J (tylna oś)

AUDI A3

573390J (przednia oś)

573409J (tylna oś)

BmW i8

573352J (tylna oś)



Klocki hamulcowe JURID są odpowiedzią na potrzeby producentów samochodów 
oraz rynku części zamiennych, zapewniając najlepszą w klasie technologię OE. 
Oferują one najwyższą skuteczność hamowania oraz minimalny poziom zużycia, 
zapewniając satysfakcję klienta przez cały okres eksploatacji.

Wybierz nasze rozwiązania 
w materiałach ciernych

JurID® KLOCKI HAMULCOWE
STANDARD oe
Najwyższa wydajNość ozNacza bezpieczNe hamowaNie 

Klocki hamulcowe JURID:
• Wykonane z materiałów o optymalnych

parametrach ciernych
• Oferują doskonałą skuteczność hamowania
• Zapewniają wiodące pokrycie parku

samochodów osobowych w Europie
• Dają przyjemność z jazdy oraz zapewniają

komfort i bezpieczeństwo, dzięki w pełni
zatwierdzonej technologii OE



Opracowany materiał cierny ogranicza brud i pył, a klocki hamulcowe JURID WhItE 
oferują posiadaczom pojazdów wyższy komfort jazdy.
• 90% mniej pyłu hamulcowego na felgach w porównaniu do konwencjonalnych klocków hamulcowych

• Minimalne zużycie tarczy zapewniające wydłużoną żywotność i niższe koszty serwisowania

• testy potwierdzające najniższy poziom hałasu i pisku - SAE J 2521

JurID WHIte

czyste, ciche i praktyczNie bezpyłowe

NOWE fElGI

fElGI zE StANDARDOWymI 
klOckAmI hAmUlcOWymI 

JURID
fElGI z klOckAmI 

hAmUlcOWymI JURID WhItE Po 4 tygodniach używania 
i przejechaniu 1500 km

MiniMalna 
ilość pyłu 

hamulcowego 
zapewnia czyste 

felgi



Kompleksowe rozwiązanie 
zapewnione przez 
ekspertów w hamulcach

PoZNaJ KomPleKSoWą Gamę NaSZycH cZęścI Do uKłaDóW 
HamulcoWycH. oferuJemy cI naJwIększE pOkRycIE  
W ZaKreSIe WSZyStKIcH NaSZycH lINII ProDuKtóW.

KLOCKI HAMULCOWE
pOKRyCIE: 98.04% 

TARCZE HAMULCOWE
pOKRyCIE: 97,09%

ZACIsKI 
WIODĄCE pOKRyCIE

LINKI HAMULCOWE
I spRZĘGłA 
WIODĄCE pOKRyCIE



katalog online: www.jurid.pl

WsKAźnIKI ZUżyCIA
WIODĄCE pOKRyCIE

UKłAD hyDRAULICZny 
I PRZEWODY
WIODĄCE pOKRyCIE sZCZĘKI hAmULCOWE 

I ZEsTAWY
WIODĄCE pOKRyCIE

płyny hAmULCOWE
WIODĄCE pOKRyCIE

BĘBny hAmULCOWE
WIODĄCE pOKRyCIE



Wszystkie przedstawione znaki towarowe są własnością firmy Tenneco Inc. lub jednej lub więcej jej spółek zależnych w jednym lub kilku krajach.

GARAGE GURUS
Poznaj nasz program wsparcia Garage Gurus. To zespół ekspertów 
oferujacych kompleksowe wsparcie mechanikom. 
Dostępna jest również platforma szkoleniowa - 24/7 - zawierająca 
moduły szkoleniowe, porady techniczne i przewodniki wideo 
dotyczące rozwiązywania problemów: 
www.drivparts.com/pl-pl/garagegurus.html

wspaRcIE tEchnIcznE
• Najczęściej występujące problemy
• Instrukcje montażu krok po kroku
• Porady techniczne

nEwslEttER
Subskrybuj newsletter JURID i otrzymuj co miesiąc wiadomości 
o najnowszych produktach JURID.

InFORMacJE O nOwych 
pRODUktach (npI)
Każdego miesiąca JURID przedstawia wprowadzenie 
nowych produktów ciernych do samochodów.

E-catalOgUE
• Dostępność 24/7
• Szczegółowe rysunki 3D
• Nowe produkty (NPI)

Wsparcie  
na wyciągnięcie ręki
www.jurid.pl

wyszUkIwaRka częścI
Znajdź produkty JURID® po numerze 
części lub zamiennika za pomocą 
naszej prostej w użyciu wyszukiwarki.
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