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Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, że sprawne hamulce są podstawą zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Duży wpływ na 

prawidłowe działanie hamulców ma zastosowanie odpowiednich linek służących do uruchamiania sytemu 

hamulcowego.

W  ofercie naszej znajdą Państwo szeroką gamę najwyższej jakości linek hamulcowych o różnej średnicy wykonanych 

ze stali ocynkowanej, a także ze stali nierdzewnej . 

Jaka jest korzyść z zastosowania linki wykonanej ze stali nierdzewnej? 

W przeciwieństwie do standardowych linek hamulcowych, splot w linkach ze stali nierdzewnej wykazuje znacznie 

większą żywotność. Potwierdziły to przeprowadzone w naszych laboratoriach testy w środowisku słonym 

przyspieszającym proces korozji.

W celu uzyskania najwyższej trwałości i jakości splot w linkach nierdzewnych pokrywany jest dodatkowo smarem 

zmniejszającym tarcie w trakcie pracy.

Budowa linki hamulcowej:

1. Powłoka PCV  chroniąca linke przed zabrudzeniem oraz wpływem czynników atmosferycznych. 

    Stosujemy powłoki w trzech kolorach:

    - niebieskim - dla linek wykonanych ze stali nierdzewnej, również ze wzmocnionym pancerzem,

    - czerwonym - dla linek ze wzmocnionym pancerzem spiralnym,

    - czarnym - dla linek standardowych. 

2. Spiralny pancerz - dostępny w wersji wzmocnionej lub standardowej.    

 

3. Teflonowa wkładka - zmniejszająca tarcie w trakcie pracy linki.     

4. Linka stalowa - wykonana ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej.
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KNOTT MARKETING KPL

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

Średnica 

linki

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Maks. 

przenoszona siła (N)

3.300 N

6.500 N

5.200 N

10.000 N

8.000 N

12.000 N

16.000 N

Ilość drutów 

w splocie
Rodzaj materiału

19 lub 49

19 lub 49

19 lub 49

37 lub 49

37 lub 49

37 lub 49

37 lub 49

Powłoka PCV

czarna (standard)stal ocynkowana

stal ocynkowana

stal ocynkowana

stal ocynkowana

stal ocynkowana

stal nierdzewna

stal nierdzewna

czarna (standard), czerwona (wzmocniona)

czarna (standard) 

niebieska (nierdzewna)

czarna (standard)

niebieska (nierdzewna)

czarna (standard)

 Rodzaje linek hamulcowych KNOTT:
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KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 50
tel./fax 22 846 02 90
warszawa@knott.pl

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łącząca 1
tel. 32 765 32 30
tel./fax 032 765 32 31
siemianowice@knott.pl 

80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 6
tel. 58 341 33 08
gdansk@knott.pl

http://www.knott.pl/
https://pl.pinterest.com/knottpolska/systemy-do-przyczep/
https://twitter.com/Knott_Sp_zoo
https://www.youtube.com/watch?v=JVMKMziobVA&t=7s
https://www.facebook.com/Knott-Sp-z-o-o-861976723849432/
https://www.facebook.com/Knott-Sp-z-o-o-861976723849432/
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