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Przedsiębiorstwo WP od wielu lat jest stałym gościem Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu
i innych imprez branżowych. Obecność naszej firmy stwarza okazję, by spotkać się z ostatecznymi
odbiorcami – mechanikami i właścicielami warsztatów. Jest to też szansa, aby zaprezentować naszą
ofertę i nowości. Jedną z nich jest uruchomienie nowej linii asortymentowej w postaci przewodów
hamulcowych elastycznych – Flexline. W ofercie mamy ponad 160 referencji w specyfikacji OE, które
niemal w 80% pokrywają park samochodowy Europy.
Cały czas szkolimy warsztaty w zakresie samodzielnego dorabiania przewodów hamulcowych,
proponując produkty, które pozwalają wykonać taką usługę. Poza rurką stalową w powłoce PVF
i z miedzioniklu oferujemy rurę miedzianą, której specyfikacja przez wielu doświadczonych
mechaników i specjalistów z branży hamulcowej uznawana jest za najlepszą. Nasza miedziana rurka,
poza odpowiednią grubością ścianki – 0,9 mm (o czym stale edukujemy naszych klientów), już na
poziomie wyboru surowca musi spełniać wymagania zakładające odpowiednią plastyczność
materiału, wyżarzenie i czystość na poziomie strukturalnym. Wszystko to ma znaczenie dla jakości
finalnego produktu. O jakości naszych przewodów miedzianych świadczą między innymi testy
wykonane przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (nr 0991/CBM/2016), które
jednoznacznie dowodzą, że w każdej płaszczyźnie w pełni zastępują one przewody stalowe, a nawet
przewyższają je w niektórych aspektach, jak choćby lepsze odprowadzanie ciepła płynu
hamulcowego czy odporność na warunki atmosferyczne.
Bardzo ważnym elementem podczas dorabiania przewodu hamulcowego jest narzędzie, które
wpływa bezpośrednio na jakość spęczenia. Mając niemal 40-letnie doświadczenie w produkcji
przewodów hamulcowych, dbamy również o ten aspekt. Nie spoczywamy na laurach, jako specjaliści
chcemy cały czas podnosić poprzeczkę i wyznaczać standardy, dlatego wprowadziliśmy do oferty

nowe urządzenie – 5-FT-225A. Druga nowość to lifting jednego z naszych bestsellerowych urządzeń WJ0100, które – mimo iż
na rynku uznawane jest za niezniszczalne – poddaliśmy drobnym modyfikacjom, mającym jeszcze
bardziej zwiększyć jego „pancerność”.
Wsparcie techniczne i więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej, a o produkty
pytać czołowych dostawców części samochodowych w kraju i za granicą.
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