
ELEMENTY I NARZEDZIA DO REGENERACJI HYDRAULIKI W MOTORYZACJI

PRZEWODY HAMULCOWE
gumowe 1/8” DN z oplotem tekstylnym, 

teflonowe w oplocie nierdzewnym; 
akcesoria - osłony sprężynowe, 

izolatory termiczne, uchwyty, 
prowadnice gumowe.

KOŃCÓWKI DO WSZYSTKICH  
TYPÓW POJAZDÓW

z gwintem metrycznym i calowym, 
wewnętrznym i zewnętrznym  

oraz typu BANJO, stalowe i nierdzewne,  
zakuwane i lutowane; klipsy, 

adaptery gwintowne.

RURKI MIEDZIANO-NIKLOWE
giętkie, polerowalne na błysk, w pełni 

odporne na korozję, o przekrojach 
standaryzowanych  4,75mm ÷ 12mm.

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI PRZEWODÓW I RUREK
przecinaki, prostownice, skórowarki, giętarki;

zestawy do demontażu zapieczonych odpowietrzników.

NARZĘDZIA DO KIELICHOWANIA  
KOŃCÓW RUREK

do produkcji zakończeń 
uszczelniających (spęczania)  

wg norm DIN i SAE.
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PRZEWODY I KOŃCÓWKI 
NISKOPROFILOWE

w oplocie nierdzewnym, kolorowe  
do pojazdów sportowych  

i tuningowanych oraz motocykli.

ZESTAW SPRAWDZIANÓW GWINTÓW
- błyskawiczna identyfikacja wszystkich 

znanych rodzajów gwintów stosowanych  
w układach hydraulicznych pojazdów.

ELEMENTY I NARZĘDZIA DO REPERACJI 
UKŁADÓW PALIWOWYCH

przewody paliwowe, końcówki, 
opaski, adaptery, narzędzia.



BRAKEQUIP od 1998 roku oferuje na światowym rynku narzędzia i materiały  
do regeneracji przewodów hydraulicznych - hamulcowych, wspomagania kierownicy itp. 
dla branży samochodowej, motocyklowej, sportowej i transportu, umożliwiając regenerację 
praktycznie każdego typu połączenia - węży giętkich czy rurek metalowych.

W związku z nieskończoną rożnorodnością przewodów i rurek stosowanych w motoryzacji 
na całym świecie, jedynym wydajnym i skutecznym sposobem naprawy tych układów jest 
ich regeneracja „na poczekaniu” - w warsztacie lub u dystrybutora części.

Systemy produkcji przewodów hamulcowych BRAKEQUIP czynią proces odtworzenia 
serwisowanego układu prostym, solidnym jakościowo i ekonomicznym zadaniem.

Ponadto nowa linia działalności, jaką może być dla każdego serwisu czy warsztatu 
samodzielne wykonywanie przewodów hamulcowych -  zdecydowanie polepszy pozycję 
firmy zdobywając wielu nowych klientów.

DLACZEGO SERWIS PRZEWODÓW HAMULCOWYCH JEST TAK WAŻNY? 
• Węże gumowe korodują zarówno od środka (niewidzialnie) jak i z zewnątrz.
• Wilgoć przedostaje się do płynu hamulcowego szkodząc pozostałym elementom układu.
• Zanieczyszczenia w płynie powodują ścieranie wnętrza przewodów gumowych.
• Pod koniec swojej żywotności włókno tworzące oplot przewodów gumowych gwałtownie niszczeje z powodu 

wilgoci i rozciągania.
• Po dłuższym czasie guma wewnątrz przewodów zaczyna pęcznieć dławiąc przepływ.
Czas dopuszczalnej żywotności typowego przewodu hamulcowego gumowego to 6 lat, po tym okresie węże 
zaczynają stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.  

Posiadając ekonomiczny system produkcji przewodów BQ3000 oraz zwykłą hydrauliczną 
PRASĘ WARSZTATOWĄ ramową, praktycznie każdy warsztat może wykonywać najwyższej 
jakości przewody hydrauliczne samochodowe; a dzięki zastosowaniu stacji testowej 
BQ1013(A) węże sprawdzone ciśnieniem 210 bar zapewnią szybki wzrost liczby klientów, 
popularności firmy i tym samym przychodów z działalności.
Do produkcji przewodów hamulcowych wystarczy prasa o sile 15 ton, 
a dla przewodów wspomagania kierownicy - 25 ton.

Atrakcyjna cena systemu BQ3000 połączona z prostotą montażu 
i obsługi czyni ten system dostępnym dla wielu firm 
szukających dodatkowego źródła przychodów.

SYSTEM BQ4000 - PRODUKCJA PRZEWODÓW DOWOLNĄ ZAKUWARKĄ

SYSTEM BQ3000 - PRODUKCJA PRZEWODÓW PRASĄ WARSZTATOWĄ

PROFESJONALNY SYSTEM PRODUKCJI I WERYFIKACJI PRZEWODÓW HAMULCOWYCH

SYSTEM BQ1005 
to profesjonalna zakuwarka przewodów hamulcowych gumowych 1/8”DN, 
niskoprofilowych w oplocie nierdzewnym i węży do układów wspomagania 
kierownicy, posiadająca wbudowany tester ciśnieniowy zapewniający 
błyskawiczną próbę wykonanego wężą ciśnieniem 210bar. Próba taka umożliwia 
certyfikowanie przewodów hamulcowych wykluczając ryzyko wykonania 
wadliwego węża.
Ze względu na niewilekie gabaryty, małą masę (60kg) i pełną automatyzację 
stacja BQ1005 może zapewnić znaczną wydajność produkcji przewodów 
hamulcowych „na poczekaniu”, zwiększając atrakcyjność oferty.
Idealna do średnich i dużych serwisów hydraulicznych, wielowydziałowych 
warsztatów motoryzacyjnych 
czy dużych serwisów całodobowych.
Niewielki pakiet startowych elementów 
przewodów (końcówek i adapterów) 
zalecany jest do zakupu na magazyn 
w ramach systemu BQ1005.

Oferta BQ4000 skierowana jest do tych serwisów hydrauliki siłowej, które już posiadają zakuwarkę 
węży jednej z popularnych marek europejskich, lub dla firm które poza serwisem układów hamulcowych 
i wspomagania kierownicy planują także wykonywać klasyczne węże hydrauliki maszyn.
BrakeQuip dostarcza specjalistyczne szczęki do zakuwarek obcych producentów i łącząc ten system z 
testerem BQ1013(A) umożliwia wydajną produkcję bezbłędnych przewodów hamulcowych  
lub do wspomagania kierownicy.

Wystarczy zakupić wybrany system zakuwania węży wraz ze startowym pakietem magazynowym materiałów: przewodów i końcówek; nie 
trzeba tworzyć dużych zapasów gdyż centrala BRAKEQUIP na Polskę zapewnia szeroki asortyment elementów dostępny od ręki.

CZY WYMAGANE JEST DOŚWIADCZENIE?
Nie ma żadnych wymagań co do doświadczeń i umiejętności dla przyszłych partnerów; wszystko jest opracowane kompleksowo; po 
przeszkoleniu oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemów BRAKEQUIP
wykonywanie przewodów odbywa się w pełni profesjonalnie, a produkt końcowy jest zgodny jakościowo z oryginalnymi układami.

JAKIE WĘŻE MOŻNA REGENEROWAĆ?
System BRAKEQUIP umożliwia wykonanie KAŻDEGO węża i połączenia dla WSZYSTKICH rodzajów pojazdów - samochodów, motocykli, 
gokartów, cieżarówek, pojazdów sportowych, wózków widłowych i maszyn budowlanych. Możliwe jest wykonywanie węży gumowych  
i w oplocie nierdzewnym całkowicie spełniających wymogi normy DOT.

CZY WYMAGANE JEST MAGAZYNOWANIE BARDZO DUŻYCH ILOŚCI KOŃCÓWEK?
Nie, BRAKEQUIP zapewnia magazynowanie 85-90% typów końcówek popularnych na lokalnym rynku, a ewentualne wyjątki mogą być 
zregenerowane z wykorzystaniem końcówek odzyskanych ze starego przewodu.

JAKI MAGAZYN NA START ?
BRAKEQUIP oferuje Pakiet Startowy optymalnie dopasowany do potrzeb uruchomienia usługi regeneracji przewodów hamulcowych. Jednak 
każdy Partner może skorygować zawartość pakietu startowego zmniejszając lub większając jego skład. 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BRAKEQUIP posiada polisę ubezpieczeniową o wartości 5 milionów dolarów obejmującą także partnerów autoryzowanych użytkowników 
zakuwarek BRAKEQUIP. „Umowa partnerska” podpisywana na początku współpracy także określa zakresy odpowiedzialności stron. Jednak 
najistotniejszym zabezpieczeniem zarówno wykonawcy przewodów jak i klientów jest konieczność wykonywania testów KAŻDEGO przewodu 
ciśnieniem próbnym 210bar (dwukrotnie wyższym niż ciśnienie maksymalne w jakimkolwiek pojeździe).

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Każdy przewód wykonany w systemie BRAKEQUIP spełnia wszystkie wymogi norm  
bezpieczeństwa DOT, FMVSS106 oraz SAE J1401. 

SZYBKOŚĆ WYKONANIA PRZEWODU
Zazwyczaj każdy przewód można ukończyć w około 5 minut, a w przypadkach odzyskiwania  
końcówek klienta - 15 do 20 minut. 

WSPARCIE BRAKEQUIP
Oferowana jest każda forma wsparcia Partnerów wg potrzeb - w postaci: materiałów informacyjnych, 
reklamowych i szkoleniowych, telefoniczne konsultacje techniczne, internetowa baza wiedzy. 
Dostępne są także nieustannie wzbogacane materiały graficzne i marketingowe  
pomocne w przygotowaniu własnych reklam i informatorów promocyjnych.

KTO JEST IDEALNYM KANDYDATEM NA PARTNERA BRAKEQUIP ?
Warsztaty hydrauliki siłowej, serwisy hamulcowe, specjalistyczne hurtownie części samochodowych, duże stacje napraw samochodowych.

JAK FUNKCJONUJE SYSTEM BRAKEQUIP? 
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