
ETRIERE DE FRÂNĂ 

Budweg Caliper A/S este un specialist danez specializat în etriere 
de frână care s-a axat pe recondiționarea etrierelor de frână 
pentru automotive aftermarket. Compania s-a concentrat 
întotdeauna pe fabricarea de produse de cea mai înaltă calitate, 
iar acest lucru se vede în rata de reclamații a companiei, care este 
în mod constant sub 0,3%

RECONDIȚIONARE  
PENTRU CEA MAI ÎNALTĂ CALITATE 
Activitatea principală a companiei Budweg constă în 
recondiționarea etrierelor de frână deja folosite în produse noi și 
strălucitoare, cu o garanție de 5 ani. În timpul procesului de 
recondiționare, compania deține controlul deplin asupra 
procesului de fabricație, ceea ce îi permite să aplice tratamente 
de suprafață anticorozive de ultimă generație produselor și să 
echipeze etrierele doar cu cele mai bune componente. Nivelul de 
calitate este accentuat și mai mult de forța de muncă calificată a 
companiei, care asamblează manual și testează la sfârșitul liniei 
de producție fiecare etrier care părăsește fabrica din Danemarca.

GAMĂ EXTINSĂ  
& PIESE DE SCHIMB UȘOR DISPONIBILE
Gama Budweg include peste 4.200 de modele de etriere și 2.400 
de kituri de piese de schimb, ceea ce acoperă, de fapt, mai mult 
de 98% din vehiculele personale aflate în circulație în Europa. De 
asemenea, Budweg se străduiește să fie primul pe piață atunci 
când vine vorba de introducerea de noi modele de etriere - chiar 
și pentru tipuri mai noi de etriere, cum ar fi frânele de parcare 
electronice (EPB).

VEHICULE ELECTRICE  

ȘI FRÂNELE DE PARCARE ELECTRONICE 
(EPB)
De la introducerea frânelor de parcare electronice, Budweg a 
intensificat foarte mult cercetările pentru a oferi EPB-uri de 
același nivel înalt de calitate ca și etrierele de frână obișnuite și, 
uneori, chiar îmbunătățind proiectele prin implementarea unor 
îmbunătățiri mecanice. În prezent, gama de etriere Budweg 
acoperă mai mult de 80% din toate vehiculele electrice în 
funcțiune în Europa, iar acoperirea va crește odată cu creșterea 
numărului de vehicule electrice în Europa.

MAI BINE SĂ FIi  ÎN SIGURANȚĂ!

Prin montarea unui etrier de frână Budweg, știți că circulați cu o 
componentă esențială pentru siguranță de cea mai bună calitate, 
acoperită de 5 ani de garanție. Fără compromisuri cu frânele - 
Mai bine să fii în siguranță!  
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- 5 ani de garanție
- Rata de reclamații sub 0,3%.
- 4200 de modele de etriere și 2400 de piese de schimb
- Gamă de produse care acoperă 98% din vehiculele de pasageri din Europa
- Primii pe piață cu cele mai noi modele de etriere de frână aftermarket
- Gamă extinsă de frâne de parcare electronice (EPB) și etriere de frână
pentru vehicule electrice și vehicule utilitare ușoare (LCV)

REMANUFACTURAT ÎN FABRICĂ 
etriere de frână de cea mai bună calitate




