
NOVIDADE NA GAMA   
KIT DE REPARAÇÃO DO 
ATUADOR TRW

As melhores soluções para reparações rápidas e eficazes  
Estamos sempre a tentar encontrar novas formas de tornar o 
seu trabalho mais fácil e, por isso, também oferecemos o nosso 
atuador com a qualidade do equipamento original como uma  
peça individual. Assim, se o atuador avariar antes da pinça de 
travão, não terá de substituir a unidade completa – poupando-lhe 
tempo e assegurando reparações rápidas dos veículos.

Gama TRW de Pinças de Travão de Estacionamento Elétrico e Kits de 
Reparação do Atuador
Uma vasta gama de soluções incluindo Pinças de Travão de Estacionamento 
Elétrico pré-montadas e Kits de Reparação do Atuador.

A nossa nova gama de kits de reparação

Todos os kits de reparação do atuador TRW incluem dois parafusos e uma anilha

REF. MARCA EXEMPLOS DE MODELOS REF. ORIGEM KIT REP.

STA1498 VW, Audi, Seat VW Passat, VW CC, Audi Q3, Seat Alhambra 3C0998281A, 3C0998281, 10084021

STA1500 Audi A6, A6 Allroad, A6 Avant 4F0998281B

STA1549 Jaguar, Audi Jaguar F-Type Cabriolet, Audi A6,  
A6 Allroad, A6 Avant, A7 Sportback, A8

LR027141, 4H0998281, 3Y0698996, 02C2D30780

STA1583 Audi A4, A4 Allroad, Avant, A5 Cabriolet,  
A5 Sportback

8K0998281A

STA1614 BMW 5, X3, Z4 Roadster 34216794617, 34216794770

STA1682/ 
STA1683

VW Arteon, Golf VII, Passat, Tiguan, Touran;  
Audi A3, Q3, TT; Seat Ateca, Leon;  
Scoda Karoq, Kodiaq Superb III

8V0998281A, 3Q0998281A/ 
8V0998281, 3Q0998281

STA1689 Audi Q7, Q8 4M0998281

STA1690 Audi A4, A4 Allroad, A4 Avant, A5 Cabriolet,  
A5 Sportback, A5 Sportback, A6 Allroad,  
A6 Avant, A7 Sportback

8W0998281

UMA VASTA  

GAMA DE 

SOLUÇÕES

trwaftermarket.com/pincasdetravao

VERDADEIROS ESPECIALISTAS EM TRAVAGEM

J11487-2554_TRW_PC_EPB_Caliper_Flyer_A4_202103_PT.indd   1J11487-2554_TRW_PC_EPB_Caliper_Flyer_A4_202103_PT.indd   1 24/03/2021   16:4924/03/2021   16:49



trwaftermarket.com/pincasdetravao

Instale componentes Verdeiros Originais TRW 
na sua oficina 

Como parte da ZF Aftermarket, cada peça Verdadeiros 
Originais TRW é concebida para superar desafios, tal como 
os colaboradores dedicados de todo o mundo que as fazem 
chegar até si. Apoiados por uma rede global de especialistas 
no mercado de pós-venda, os produtos Verdadeiros Originais 
TRW ditam os padrões da segurança e da qualidade.

VERDADEIROS ESPECIALISTAS EM TRAVAGEM

 
Uma vasta gama de opções: Pinça de travão EPB ou Kit 
de Reparação do Atuador

Com 85% de cobertura do parque europeu, a TRW fabrica  
as pinças de travão mais populares do mundo. O atuador, 
como componente elétrico, está sempre sujeito a um 
desgaste extremo e, por essa razão, pode avariar antes 
da pinça. O nosso Kit de Reparação do Atuador é a 
solução certa para simplificar a reparação dos travões de 
estacionamento elétrico de uma forma rentável.

Disponibilizamos ambas as opções. O EPB como unidade 
pré-montada constituída pela estrutura da pinça de travão  
e o atuador ou o nosso Kit de Reparação do Atuador como  
a alternativa rentável para uma reparação rápida.

A gama de Travões de Estacionamento Elétrico (EPB) 
Verdadeiros Originais TRW oferece-lhe uma instalação 
rápida e precisa

•    Fixação por parafusos diretamente na estrutura da pinça 
de travão – eliminando a necessidade de alavanca de 
travão de mão e cabos

•    Dá-lhe mais espaço para trabalhar no interior do veículo

•    Prevenção de questões relacionadas com o desgaste 
mecânico ou a temperatura

•    Melhoria da potência de travagem em todas as 
condições

•    Disponível para uma vasta gama de veículos – incluindo 
modelos de topo

•    Disponível em várias cores: vermelho, azul marinho,  
e preto

•    Kit de reparação do atuador – Disponibilizamos o atuador 
como peça individual, incluindo dois parafusos e a anilha 
para uma instalação rápida e simples.

A nossa gama completa de pinças de 
travão está disponível online, portanto 
é muito fácil obter as peças de que 
necessita. Encontre rapidamente o que 
precisa, juntamente com instruções de 
reparação para todos os produtos, em  
trwaftermarket.com/pt/catalogue
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