DISCURI DE FRÂNĂ TEXTAR
Gamă de produse

www.textar.com

DESIGN INTELIGENT.
Până la ultimul detaliu

Suprafaţa de montare
Strunjire de precizie în intervalul valorilor de toleranţă ale
echipamentelor originale; pentru o asamblare perfectă.
Canal de transmitere
a căldurii
Transmite căldura către
camera de ventilare a discului;
îmbunătăţeşte disiparea
căldurii şi asigură beneficii în
ceea ce priveşte performanţa
antivibraţie.

Metalurgie cu tehnologie
înaltă
Procesul special de turnare
asigură materialului o
suprafaţă extrem de omogenă;
în funcţie de tipul de disc, cu
strat de acoperire anticoroziv.

Suprafaţa de fricţiune
Fabricată în intervalul valorilor
de toleranţă ale echipamentelor
originale; cu prelucrare de precizie.

Ventilare de răcire
Disiparea optimizată
a căldurii prin punţi,
coloane sau lamele
(dreapta/stânga).
Inscripţionare permanentă
Embosat: producătorul,
numărul piesei, grosimea minimă.
Poziţie alternativă a inscripţionării.

Exemplu de inscripţionare

1 Codul furnizorului
2 Număr / cod de lot
3 Grosime minimă
4 Denumirea mărcii (Textar)
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695 5 Gamă Textar
6 Numărul piesei Textar
7 Nr. ECE
1
2
3
4
5
6
7

PARTENERI PERFECŢI.

Plăcuţele de frână şi discurile de frână Textar
Utilizând cea mai modernă tehnologie de frânare, frânele Textar sunt proiectate cu precizie, pentru
a oferi siguranţă, performanţă şi confort maxim. Această abordare lipsită de compromisuri a
constituit etosul Textar pentru mai mult de 100 de ani. Și acesta este şi motivul pentru care Textar
a rămas până în prezent un partener de încredere pentru cei mai importanţi producători mondiali
de vehicule.
Rezultatul optim al frânării poate fi obţinut numai cu discuri de frână ajustate în mod
precis la plăcuţa de frână. Aceasta este filosofia care ne-a făcut şi experţi în sensul
de adevărat „partener în tehnologii de fricţiune” pentru plăcuţele noastre de frână.
Gama de discuri de frână Textar este fabricată în conformitate strictă cu toleranţele
pentru echipamentele originale şi întruneşte cerinţele standardului ECE R90.
De asemenea, TMD Friction a susţinut şi dezvoltarea discurilor de frână ceramice şi a elaborat
plăcuţe de frână care asigură în mod perfect utilizarea acestora. Acesta este motivul pentru care
TMD Friction continuă să fie furnizorul preferat pentru vehiculele de înaltă performanţă echipate în
prezent cu această tehnologie.
Gama de discuri de frână Textar cuprinde peste 1.650 de referinţe pentru sectorul autovehiculelor
şi acoperă în mod virtual 100% parcul european de vehicule cu motor.

CALITATE. PENTRU ORICE CERINŢĂ.
Discuri de frână fără strat de acoperire

Discurile de frână fără strat de acoperire de la Textar sunt protejate împotriva coroziunii cu o peliculă de ulei
care trebuie îndepărtată înaintea montării, de exemplu, cu agent de curăţare pentru frânele de la Textar.
Recomandate în mod particular pentru:
• întreţinerea şi repararea vehiculelor mai vechi
• utilizatorii de vehicule cu jante din oţel sau
capace de roţi

Art.: 92XXXX00

DOUĂ ELEMENTE. O SINGURĂ UNITATE.
Discuri de frână cu rulment de roată

Discurile cu rulment de roată integrat sunt deosebit de populare în cazul
producătorilor auto francezi.

Beneficii:
• asigură un strat de protecţie împotriva coroziunii *
• asamblare cu economie de timp
• fără necesitatea înlocuirii rulmentului
• se evită montarea eronată atunci când se presează
rulmentul înăuntru
• piuliţa şi capacul contra pătrunderii prafului sunt incluse

TOATE TREI - SIMPLIFICATE.

Discuri de frână cu rulment de roată şi inel pentru senzor ABS

Acest tip de disc este disponibil pentru sistemele cu
senzori ABS cu angrenaj sau inel magnetic.

Beneficii:
• asigură un strat de protecţie împotriva coroziunii *
• asamblare cu economie de timp
• fără necesitatea înlocuirii rulmentului
• se evită montarea eronată atunci când se
presează rulmentl înăuntru
• piuliţa şi capacul contra pătrunderii prafului sunt incluse

Art.: 92XXXX00, 92XXXX03

* specific aplicaţiei

ESTETICĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ. PRO.
Discuri de frână cu strat de acoperire

Pentru a preveni oxidarea cu oxigen şi pentru a menţine cel mai înalt nivel de performanţă la
frânare şi aspectul discului de frână, Textar a îmbunătăţit produsele aparţinând seriei PRO prin
utilizarea unui proces special de aplicare a stratului de acoperire.

Beneficii:
• aspect îmbunătăţit al discurilor de frână,
de ex., atunci când sunt utilizate cu roţi din aliaj
• protecţie împotriva coroziunii
• confort maxim la frânare
datorită selectării eficiente a materialelor
• timp de asamblare redus:
nu este necesară îndepărtarea peliculei de ulei
de protecţie

TEST COMPARATIV
Disc de frână
convenţional fără
strat de acoperire
după testare cu
apă sărată
Disc de frână cu strat de
acoperire TEXTAR PRO

Art.: 92XXXX03

MAI MULTĂ TEHNOLOGIE. PRO+.

Discuri de frână cu strat de acoperire, cu conţinut înalt de carbon

Caracteristicile conţinutului înalt de carbon:
• rezistenţă sporită datorită proporţiei mai mare de carbon în interiorul produsului
• reacţie de frânare optimizată: Trepidaţia frânei este redusă la minimum datorită reducerii distorsiunii discului
• distribuţie mai uniformă a căldurii datorită termoconductivităţii îmbunătăţite
• capacitate mai mare de încărcare termică
Beneficii:
• reducerea sunetului în timpul frânării (predispoziţie mai redusă la scârţâit)
• protecţie împotriva coroziunii
• aspect îmbunătăţit al discurilor de frână, de ex., atunci când sunt utilizate cu roţi din aliaj
• timp de asamblare redus: Nu este necesară îndepărtarea peliculei de ulei de protecţie
• economie de timp datorită elementelor auxiliare de asamblare; în viitor, vor fi incluse şi şuruburi de fixare

Art.: 92XXXX05, 92XXXX07

FONTA ÎNTÂLNEŞTE ALUMINIUL
Discuri de frână compozite, bicompuse

Discurile de frână bicompuse de la Textar sunt un alt
produs inovator din gama de tehnologii destinate
categoriilor uşoare ale TMD Friction.
Fiecare constă într-o pălărie şi un inel de fricţiune,
conectate între ele prin nituri. Prin utilizarea pălăriei din
aluminiu pot fi obţinute reduceri ale masei de
15 - 20 de procente.
Odată cu noile discuri de frână compozite, Textar oferă
pieţei post-vânzare beneficiile inovatoare ale discurilor de
frână bicompuse, care sunt utilizate şi în sectorul
echipamentelor originale:

INOVAŢIE PRIN STRUCTURĂ
CU MASĂ UȘOARĂ
Beneficii:
• optimizarea proprietăţilor de rulare prin reducerea mesei nesuspendate
• scăderea consumului de combustibil şi astfel economii verificabile de CO2
• termoconductivitate îmbunătăţită ce duce la reducerea distorsiunii termice,
reducând astfel la minimum trepidaţia frânei
• rezistenţă mai mare la sarcină datorită unei optimizări a dinamicii frânei
• aspect îmbunătăţit al discurilor de frână, de ex., atunci când sunt utilizate cu roţi din aliaj
• protecţie împotriva coroziunii
• reducerea sunetului în timpul frânării (predispoziţie mai redusă de scârţâit)
• timp de asamblare redus: Nu este necesară îndepărtarea peliculei de ulei de protecţie
• economie de timp datorită elementelor auxiliare de asamblare; şuruburi de fixare incluse în
majoritatea cazurilor

Art.: 92XXXX25

SIGURANŢĂ ASIGURATĂ.

ECE R90 pentru discuri şi tamburi de frână
O următoare etapă a regulamentului ECE R90 urmează să intre în vigoare de la 1 noiembrie 2016.
Aceasta stabileşte criteriile de calitate şi performanţă pentru discurile şi tamburii de frână pe
piaţa post-vânzare. TMD Friction susţine această decizie. Deşi acest regulament are impact numai
asupra produselor pentru autovehicule care vor intra pe piaţă după data de 1 noiembrie, noi ne
testăm şi gama de produse existentă. Testările se desfăşoară de ceva vreme şi sunt supervizate
de TÜV (Autoritatea de supervizare tehnică). Unele dintre aceste testări sunt realizate pe propriile
noastre dinamometre.

MANUAL PENTRU FRÂNE.
CATALOGUL MEU ONLINE.

Acces de ultimă generaţie la gama de produse

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germania
www.tmdfriction.com
Textar este o marcă comercială înregistrată a TMD Friction

E9905900256 08/16 RO

Sistemul catalogului, dezvoltat în exclusivitate pentru TMD Friction, utilizează cele mai recente
date de catalog ale întregii game de produse şi face ca identificarea componentelor pentru frâne
să fie foarte facilă.
Informaţii suplimentare, cum ar fi fişele de date şi informaţiile privind componentele,
pot fi găsite şi în sistemul de catalog actualizat în permanenţă: www.textar.brakebook.com.
DE LA PROFESIONIŞTI PENTRU PROFESIONIŞTI. Atelierele noastre interactive oferă asistenţă
tehnică pe care o puteţi găsi la: www. Textar-professional.com sau vizitându-ne pe pagina
noastră de internet la www.textar.com sau pe Facebook

