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PLUSZPONTOK.

A Q+ meggyőző tulajdonságai+
Súrlódásos csillapítás
a felületi textúra által
Felragasztott lemez –
nem kell
felhelyezni

Extra csillapítás a
speciális ragasztónak
köszönhetően

Csak az eredeti terméken találja meg:
A Q+ és Textar logót
Rendkívül esztétikus
Q+ logókkal ellátott
felületi textúra

A FÉKERŐ A NYUGALOMBAN REJLIK.
ÚJ!

Textar Q+ csillapító alátétlemez

A szervizpiac számára a Textar egy jobb minőségű, eredeti gyártói minőségű csillapító alátétlemezt
vezetett be. A Q+ különleges előnnyel is rendelkezik: pluszpont az esztétikáért és pluszpont csillapító
hatásért. Fékezés során minimalizálja a zavaró csikorgást, és növeli a fékezési komfortot. A csillapító
alátétlemezek a Q+ logóval ellátott textil jellegű struktúrával rendelkeznek, és speciális ragasztóval
vannak rögzítve a fékbetét-talplemezre. Mindkét alkotóelem kitűnő csillapítási és szétkapcsolási
tulajdonságokkal rendelkezik.
Egy alátétlemezeket gyártó cég résztulajdonosaként közvetlenül részt veszünk az új anyagok
kifejlesztésében. A Q+ alátétlemez anyagát átfogó próbapados vizsgálatoknak vetettük alá.
Az anyag csak a tesztek sikeres elvégzése után kerülhetett be a Textar termékválasztékba.
A Q+ előnyei:
A zajok és a rezgések minimálisra szintre csökkennek
Prémium kategóriás fékezési komfort
Eredeti gyártók számára kifejlesztve és bevizsgálva
Eleget tesz a legmagasabb szintű műszaki követelményeknek
Különleges esztétika

TEXTAR. PRÉMIUM KATEGÓRIA A FÉKEZÉSBEN.
Eredeti gyártók és a cserealkatrész-piac számára

Féktechnológia a legmagasabb színvonalon. Ezt képviseli a Textar, a TMD Friction prémium márkája.
Innovatív megoldásokat, csúcsminőséget, maximális biztonságot és optimális fékezési komfortot
kínálunk. Immár több mint 100 éve. A világ vezető autógyártói alkalmaznak minket fékbetéteik
beszállítójaként és fejlesztő partnerükként. Ezt a nemzetközi színtéren is bizonyított eredeti gyártói
minőséget kínáljuk a cserealkatrész-piac számára is.
Több mint 1600 tárcsafék-betét, több mint 1650 féktárcsa, 425 fékpofa és 300 készlet, illetve 200
fékdob. Az egyik legnagyobb termékválasztékkal rendelkezünk a jelenleg gyártott járművekhez.

ERŐS EGYSÉG A ZAJOK ELLEN.

Féktárcsa, fékbetét + csillapító alátétlemez
A Textar piacvezető féktárcsa-minőséget képvisel. A minőségi öntvény és a teljes felületű bevonat
egyet jelent a nagy teljesítménnyel, a hosszú élettartammal és a biztonsággal. Féktárcsáinkat
az eredeti gyártói tűréshatárokon belül gyártjuk, és tökéletesen alkalmazkodnak fékbetéteink
teljesítményéhez és kopás állóságához. A fékbetéteket vezető autógyártókkal gyakran több évig is
együttműködve fejlesztjük és gyártjuk.

A lényeg:
Optimális fékteljesítmény
Minimális fékzaj
A fékbetét fontos szerkezeti eleme a csillapító alátétlemez.
Megakadályozza a tárcsafék fékdugattyújának és fékbetéttalplemez érintkezését. Az alátétlemez a fékezési folyamat során
csillapítja létrejövő rezgéseket. Ezáltal csökkenti a magasabb
frekvenciájú zajt. Az eredmény: nagyobb fékezési komfort.

AMIT MÉG TUDNI ÉRDEMES:
ECE R90 EU-irányelv

2016. november 1-ével az ECE R90 szabályozás újabb lépcsője lépett hatályba. Ez megszabja
a féktárcsák és fékdobok minőségi és teljesítményi feltételeit a cserealkatrész-piacon. A TMD
Friction üdvözli ezt az előrelépést, aminek elsődleges célja a biztonság. Ezért nem csak azokat
a termékeket ellenőrizzük, amelyeket a szabályozás érint, hanem teljes termékkínálatunkat is.
Márkatermékeinket az ECE R90 előírásainál szigorúbb követelmények szerint teszteljük.

BRAKEBOOK. AZ ÉN ONLINE KATALÓGUSOM.
Naprakész hozzáférés a termékválasztékhoz

A kizárólag a TMD Friction számára kifejlesztett katalógusrendszer naprakész katalógusadatokat
tartalmaz a teljes termékválasztékra vonatkozóan. Kereséshez használja a Textar cikkszámot, az
eredeti gyártói számot, a típuskódot vagy a hivatkozási számot. A terméktulajdonságok, így pl.
szélesség, hossz, vastagság, kopásjelzők száma és számos egyéb tulajdonságok alapján végzett
proﬁ keresés a fék-alkatrészek beazonosítását a lehető legegyszerűbbé teszi:
www.textar.brakebook.com
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