PORQUÊ SIMPLESMENTE SUBSTITUIR
QUANDO PODE...
A EBC Brakes é uma empresa independente, líder na produção de componentes de travagem. A
expansão no mercado automóvel foi rápida e tornou-se líder em travagem de alta performance
e travagem para uso em desportos motorizados.
O material de travagem da EBC Brakes é fabricado maioritariamente no Reino Unido e nos Estados Unidos da América em fábricas equipadas com tecnologia de ponta e mão-de-obra experiente. Todos os produtos são sujeitos a rigorosos testes de qualidade antes de serem colocados
no mercado.
A EBC Brakes está consciente que a travagem é um dos elementos de segurança mais importantes num veículo, por isso, prefere fabricar produtos de alta qualidade invés de aderir á
“moda” de fabricar com materiais mais baratos e em países emergentes.
Várias gamas disponíveis para condução diária ou para uso em circuito e provas desportivas.
A Pedro Ribeiro Auto Lda. orgulha-se de ser distribuidor autorizado em Portugal de material EBC
Brakes.
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Brake-In™
Camada Brake-In™ para uma rapida
adaptação entre calço e disco

Ultimax 2™
STANDART - SERIE 1000

ULTIMAX 2™ | Qualidade OEM
• O primeiro calço amigo do ambiente
contendo zero sulfetos.
• Cumpre os níveis de fricção dos
calços OEM
• Ótima performance desde a primeira
travagem
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ECE R 90 APROVED

Ultimax 2 400ºC
VALOR DE FRICÇÃO:
0.46μ

Ultimax 2™ | Qualidade OEM
EBC Brakes Ultimax 2™ são concebidos para a substituição geral dos calços / pastilhas de origem (OEM). Poderá ser
usado em automóveis, Comerciais e SUV’s (4x4)
Ao instalar calços / pastilhas de travão Ultimax 2™ está a obter o equivalente ao material de origem por um valor mais
competitivo. Trata-se de um produto de qualidade que trava o seu automóvel tão rápido como os calços originais e
mais rápido do que a maioria dos calços de travão aftermarket.
Para melhores resultados aconselha-mos:

Ultimax 2™ + D Series

ULTIMAX 2™ | Serie 1000
• Nivel de pó

ALTO

• Travagem a frio

BOM

• Travagem a quente

MÉDIO

• Desgaste

MÉDIO

• Uso em provas
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NÃO

Brake-In™
Camada Brake-In™ para uma rapida
adaptação entre calço e disco

GreenStuff
SERIE 2000 / 6000

GreenStuff | Serie 2000&6000
• A primeira escolha para melhoramento da travagem face ás pastilhas
OEM.
• Alto valor de fricção para uma
melhor travagem
• Aprovação ECE R 90
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Greenstuff 650ºC
VALOR DE FRICÇÃO:
0.55μ

GreenStuff | Serie 2000
EBC Brakes Greenstuff ™ serie 2000 são o numero 1 de vendas no que toca a travagem melhorada. Ideal para
automóveis compactos desportivos oferecem uma melhoria do nível de fricção de 15% face ao material original.

GreenStuff | Serie 6000
A fórmula Greenstuff ™ serie 6000 é uma excelente opção para uso em 4x4. Apesar do menor poder de fricção do
que a serie 2000, beneficia de um tempo de vida superior e melhor resistência em condições de Offroad.
Para melhores resultados aconselha-mos:

GreenStuff + D Series / GD Series

GreenStuff | Serie 2000&6000
• Nivel de pó

MÉDIO

• Travagem a frio

BOM

• Travagem a quente

BOM

• Desgaste
• Uso em provas

MÉDIO
NÃO
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Brake-In™
Camada Brake-In™ para uma rapida
adaptação entre calço e disco

RedStuff
SERIE 3000

RedStuff | Serie 3000 Ceramic
• Ótimo funcionamento em altas
temperaturas
• A mais baixa produção de pó de
travão em toda a gama EBC Brakes
• Excelente durabilidade
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Redstuff 750ºC
VALOR DE FRICÇÃO:
0.5μ

RedStuff | Serie 3000 Ceramic
EBC Brakes Redstuff™ é Certamente um dos melhores compostos para uso em estrada alguma vez concebidos.
Com composição cerâmica, oferecem alta fricção e redução do nível de pó de travão produzido durante as travagens, sendo os calços / pastilhas com menos produção de pó em toda a gama EBC Brakes. Recomendadas para
uso em automóveis Premium e desportivos com potências acima dos 200cv, estas pastilhas oferecem boa travagem
a frio e impressionam sobre uso severo da travagem.

Para melhores resultados aconselha-mos:

RedStuff + D Series / GD Series / USR Series

RedStuff | Serie 3000
• Nivel de pó
• Travagem a frio
• Travagem a quente
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BAIXO
BOM
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• Desgaste

BOM

• Uso em provas
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Brake-In™
Camada Brake-In™ para uma rapida
adaptação entre calço e disco

YellowStuff
SERIE 4000

YellowStuff | Serie 4000 “R”
• Nível de fricção alto e resistência a
altas temperaturas
• Oferecem um excelente feeling de
travagem a frio ou quente
• Excelente escolha para condução
desportiva exigente e offroad.
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Yellowstuff 900ºC
VALOR DE FRICÇÃO:
0.6μ

YellowStuff | Serie 4000 “R”
A serie EBC Brakes Yellowstuff™ é altamente recomendada para automóveis desportivos de grandes performances.
Poderá ser utilizada em estrada, offroad ou em provas desportivas de curta / media duração. O material de que é composto este calço de travão é capaz de aguentar com altas temperaturas e possui uma duração acima da média.
O poder de travagem a frio é excelente, o que é incomum em materiais de competição (normalmente requerem aquecimento prévio) o que torna também este calço seguro para utilização do dia-a-dia.

Para melhores resultados aconselha-mos:

YellowStuff + D Series / GD Series / BSD Series

YellowStuff | Serie 4000
• Nivel de pó

MÉDIO

• Travagem a frio

EXCELENTE

• Travagem a quente

EXCELENTE

• Desgaste

EXCELENTE

• Uso em provas

SIM
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BlueStuff
SERIE 5000 NDX

BlueStuff | Serie 5000 “NDX”
• Nível de fricção muito alto e resistência a altas temperaturas
• O primeiro calço desenvolvido para
competição com aprovação de uso em
estrada.
• Ideal para uso em trackday’s ou
provas desportivas
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Bluestuff 900ºC
VALOR DE FRICÇÃO:
0.7μ

BlueStuff | Serie 5000 “NDX”
EBC Brakes Bluestuff™ é o primeiro composto desenvolvido para competição com aprovação de uso em estrada
(Norma ECE R90). Esta polivalência faz da serie BlueStuff™ NDX ideal para uso em desportivos de altas performances
ou para uso em competições desportivas. Os BlueStuff NDX são os calços com maior poder de fricção de toda a
gama EBC Brakes (0.7μ). Na sua construção são usados multi espigões e uma camada química super poderosa para
fixar o material de travagem as placas metálicas aguentado assim com altas temperaturas e uso severo sem os habituais problemas de outros compostos com condições de máxima exigência.
Para melhores resultados aconselha-mos:

YellowStuff + D Series / GD Series / BSD Series

BlueStuff | Serie 5000
• Nivel de pó
• Travagem a frio

EXCELENTE

• Travagem a quente

EXCELENTE

• Desgaste

EXCELENTE

• Uso em provas
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OrangeStuff
SERIE 9000

OrangeStuff | Serie 9000
• Desenvolvidas e testadas para uso
em competição.
• Sem fadiga com as sucessivas
travagens. Valor de fricção de 0.5μ
desde a primeira travagem e nunca
baixam dos 0.4μ
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CIRCUIT ONLY

Orangestuff 1000ºC
VALOR DE FRICÇÃO:
0.5μ

OrangeStuff | Serie 9000
A nova fórmula EBC Brakes OrangeStuff™ foi desenvolvida e testada a pensar na competição automóvel. Usam o
mesmo principio de construção da serie BlueStuff™ com multi espigões e uma camada química super poderosa para
fixar o material de travagem as placas metálicas aguentado assim com altas temperaturas e uso severo. Este composto não tem fadiga apresentando valor de fricção de 0.5μ desde a primeira travagem e nunca baixam dos 0.4μ.
Importante: A gama OrangeStuff não é aprovada para uso em estrada. Uso exclusivo para circuito ou prova desportiva devidamente regulamentada.
Para melhores resultados aconselha-mos:

OrangeStuff + D Series / BSD Series

OrangeStuff | Serie 9000
• Nivel de pó
• Travagem a frio

ALTO
MÉDIO

• Travagem a quente

EXCELENTE

• Desgaste

EXCELENTE

• Uso em provas

SIM
011
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Premium
SERIE D

Premium | Serie “D”
A serie EBC Brakes Premium é uma alternativa de qualidade para a substituição dos discos OEM. Os discos
EBC Premium são finalizados com tratamento anti
corrosão Black Geomet®
A EBC Brakes orgulha-se de ser a única empresa a comercializar discos fabricados no Reino Unido. Manufaturados nas fundições próprias utilizando aço de alta qualidade (G3000) com uma mistura rica em cobre para uma
melhor dissipação do calor produzido nas travagens e
um desgaste mais uniforme.

Black
GEOMET®

GD Sport
SERIE GD

GD Sport | Serie “GD”
Apresentado o mesmo método de construção usado na
série Premium estes discos são semi perfurados e semi
rasurados para expelirem lama, pó, agua e gases da
superfície de travagem. Este design faz da serie GD
Sport perfeitos para off-road e condução extrema uma
vez que dissipam melhor o calor e tornam o desgaste do
calço mais linear. No entanto em contrapartida ás vantagens apresentadas anteriormente estes discos emitem
uma ligeira ressonância nas travagens mais fortes. Se
este ruido é inaceitável para si opte pelas series “D” ou
“USR”.

012

Black
GEOMET®

USR Slotted
SERIE USR

USR Slotted | Serie “USR”
Os discos USR Slotted são fabricados com rasuras
estreitas e o angulo progressivo em que estão dispostas
permitem que estes discos desportivos sejam silenciosos e perfeitamente adequados a automóveis premium,
desportivos e familiares rápidos onde o silêncio na
travagem é muito importante.
Os discos USR Slotted são finalizados com tratamento
anti-corrosão Black Geomet® para evitar corrosão e
manterem-se esteticamente apelativos.

Black
GEOMET®

BSD Blade
SERIE BSD

BSD Blade | Serie “BSD”
EBC Brakes BSD Blade possuem um desenho único tipo
“blade” que remove os gases produzidos na travagem de
forma mais eficaz do que as tradicionais rasuras uni
direcionais mantendo assim os discos a uma temperatura mais baixa. O seu design também é pensado para
evitar ressonância na travagem.
Os discos BSD Blade são finalizados com tratamento
anti-corrosão Black Geomet® para evitar corrosão e
manterem-se esteticamente apelativos.

Black
GEOMET®
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COMO ESCOLHER A MELHOR COMBINAÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL
TIPO DE CONDUÇÃO

CALÇOS

DISCOS

Conduçâo do dia a dia, para utilização em todos os veiculos
que necessitem de material de travagem para substituir o
material OEM.

Ultimax 2

Premium

Condução exigente em estrada. Indicado para a maioria dos
automoveis que necessitem de uma significativa melhoria
face ao material de travagem original.

GreenStuff

Premium

USR Slotted

SERIE D

SERIE USR

Condução exigente em estrada. Indicado para automoveis
com pontencias mais elevadas. Excelente travagem a
quente e nivel de pó de travão reduzido.

RedStuff

GD Sport

USR Slotted

SERIE GD

SERIE USR

Condução muito exigente e rapida em estrada. Track day’s
ocasionais. Alta fricção e a melhor sensação de travagem.

YellowStuff

Premium

Estrada, multiplos track day’s ou provas desportivas de
curta e media duração.

YellowStuff

BSD Blade

GD Sport

SERIE BSD

SERIE GD

Conduçâo do dia a dia, para utilização em SUV e 4x4 que
necessitem de de uma melhoria de travagem face ao material original.

GreenStuff

GD Sport

Maximo poder de travagem para SUV e 4x4 com cargas
pesadas ou pesos rebocaveis.

YellowStuff

GD Sport

Estrada, multiplos track day’s ou provas desportivas de
média longa duração.

BlueStuff

Premium

GD Sport

SERIE D

SERIE GD

OrangeStuff

BSD Blade

Premium

SERIE BSD

SERIE D

Exclusivo para uso em circuito. Aconselhado para provas
desportivas de longa duraçao.

ALTERNATIVA

SERIE D

SERIE D

SERIE GD

SERIE GD

LISTA DE APLICAÇÃO
Econtre as referências corretas para o seu automóvel. Consulte o nosso sistema de identificação em http://pedroribeiroauto.com/ ou
solicite as tabelas de aplicação digitais para info@pedroribeiroauto.com
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PORQUÊ SIMPLESMENTE SUBSTITUIR
QUANDO PODE... MELHORAR

NOVIDADE

EBC Brakes | Tubos de travão em malha de aço de alta performace
Nova gama de tubos de travão em malha de aço de alta performance EBC Brakes.
Fabricados com altos padrões de qualidade e 100% testados sobre pressão para
garantir que não haja qualquer fuga. Melhoram significativamente a sensação de
firmeza do pedal, mais resposta e melhor performance de travagem face aos tubos
de borracha. Todas as linhas são especificas para cada modelo de automovel e são
de substituição directa, sem necessidade de ajustar angulos ou fazer adaptações na
fixação.
Normas e aprovações:

ISO9001

ADR

KBA 61169

DOT 4

DOT 5.1

DOT 5

EBC Brakes | Fluido de travões - DOT 4 / DOT 5.1 /DOT 5
Essencial na travagem este fluido é um componente que deve ser substituido com
regularidade dentro dos prazos aconselhados pelo fabricante do automovél. E EBC
Brakes sub contracta uma empresa especiaizada no fabrico destes fluidos para lhe
forncerem um produto com qualidade assegurada. Diferentes graduações e tipos de
oleo disponiveis. DOT 3&4 / DOT 5.1 / DOT 5
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PORQUÊ SIMPLESMENTE SUBSTITUIR
QUANDO PODE...
A EBC Brakes é uma empresa independente, líder na produção de componentes de travagem. A
expansão no mercado automóvel foi rápida e tornou-se líder em travagem de alta performance e travagem para uso em desportos motorizados.
O material de travagem da EBC Brakes é fabricado maioritariamente no Reino Unido e nos Estados
Unidos da América em fábricas equipadas com tecnologia de ponta e mão-de-obra experiente. Todos
os produtos são sujeitos a rigorosos testes de qualidade antes de serem colocados no mercado.
A EBC Brakes está consciente que a travagem é um dos elementos de segurança mais importantes
num veículo, por isso, prefere fabricar produtos de alta qualidade invés de aderir á “moda” de fabricar
com materiais mais baratos e em países emergentes.
Várias gamas disponíveis para condução diária ou para uso em circuito e provas desportivas.
A Pedro Ribeiro Auto Lda. orgulha-se de ser distribuidor autorizado em Portugal de material EBC
Brakes.

www.pedroribeiroauto.com
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