
zdroj : SGAF    

Kotoučové brzdy podle modelKotoučové brzdy podle modelKotoučové brzdy podle modelKotoučové brzdy podle modelůůůů    

    

            

15" 15" 15" 15" ---- kotoučová brzda přední kotoučová brzda přední kotoučová brzda přední kotoučová brzda přední    

 

 
Třmen kotoučové brzdy : Teves/Ate od roku 2001 pop?. také třmen FN 3 

Brzdový kotouč : 288mm průměr x 25mm tloušťka (min. tloušťka 21mm) 
   VW číslo : 7M0 615 301 G - cca 85€ 

Brzdové destičky : bez ukazatele opotřebení - VW číslo : 7M0 698 151 B - cca 119€/sada 
                               s ukazatelem opotřebení - VW číslo: 7M3 698 151 - cca 
112€/sada 

 
Používají se také u následujících vozidel : 

- všechna TDI do roku 2001 včetně 
- 2.0 85kW do roku 2001 včetně 
- 1.8T 110kW do roku 2001 včetně 
- 2.8 128kW do roku 2000 včetně 

 

15,5" 15,5" 15,5" 15,5" –––– k k k kotoučová brzda předníotoučová brzda předníotoučová brzda předníotoučová brzda přední    

    

(často označována jako 16") 
  
 

Třmen kotoučové brzdy : FN 3 

Brzdový kotouč : 300mm průměr x 26mm tloušťka (min. tloušťka 22mm) 
   VW číslo : 7M3 615 301 A - cca 85€ 



Brzdové destičky : s ukazatelem opotřebení - VW číslo: 7M3 698 151 - cca 112€/sada 

Používají se také u následujících vozidel : 

- všechna TDI (mimo 110kW) s předním pohonem od roku 2002 
- 2.0 85kW od roku 2002 

 

    
16" 16" 16" 16" ---- kotoučová brzda přední kotoučová brzda přední kotoučová brzda přední kotoučová brzda přední    

 

Třmen kotoučové brzdy : FNR 

Brzdový kotouč : 313mm průměr x 26mm tloušťka (min. tloušťka 22mm) 
   VW číslo : 7M3 615 301 - cca 85€ 

Brzdové destičky : s ukazatelem opotřebení - VW číslo: 7M3 698 151 A - cca 112€/sada 

Používají se také u následujících vozidel : 

- TDI 85kW 4-Motion od roku 2002 
- 1.8T 110kW od roku 2002 
- 2.8 150kW (i 4-Motion) od roku 2001 
- TDI 110kW od roku 2005 

 

15" 15" 15" 15" ---- kotoučová brzda zadní kotoučová brzda zadní kotoučová brzda zadní kotoučová brzda zadní    

 

Třmen kotoučové brzdy : LUCAS 

Brzdový kotouč : 268mm průměr x 10mm tloušťka (min. tloušťka 8mm) 
   VW číslo : 7M0 615 601 C - cca 74€ 

Brzdové destičky : s ukazatelem opotřebení - VW číslo: 7M3 698 451 C - cca 80€/sada 

Používají se také u následujících vozidel : 



- všechna TDI (mimo 110kW) s předním pohonem od roku 1996 
- 2.0 85kW od roku 1996 
- 1.8T 110kW do roku 2001 včetně 
- 2.8 128kW do roku 2000 včetně 

 

16" 16" 16" 16" ---- kotoučová brzda zadní kotoučová brzda zadní kotoučová brzda zadní kotoučová brzda zadní    

 

Třmen kotoučové brzdy : LUCAS 

Brzdový kotouč : 294mm průměr x 13,5mm tloušťka (min. tloušťka 11,5mm) 
   VW číslo : 7D0 615 601 C - cca 80€ 

Brzdové destičky : s ukazatelem opotřebení - VW číslo: 7D0 698 451 F - cca 112€/sada 

Používají se také u následujících vozidel : 

- TDI 85kW 4-Motion od roku 2002 
- 1.8T 110kW od roku 2002 
- 2.8 150kW (i 4-Motion) od roku 2001 
- TDI 110kW od roku 2005 
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