PODKŁADKA TŁUMIĄCA DRGANIA
Najwyższy komfort hamowania
www.textar.com

MOCNE STRONY.

Najważniejsze cechy Q+
Tłumienie tarcia
przez teksturę powierzchni
Naklejana blacha –
nie ma potrzeby
nasadzania

Dodatkowe
tłumienie poprzez
zastosowanie
specjalnego kleju

Tylko na oryginalnych elementach:
logo Q+ i Textar
Wyjątkowo estetyczny
wygląd dzięki logo Q+ na
teksturze powierzchni

SIŁA HAMOWANIA TO SIŁA SPOKOJU.
NOWOŚĆ!

Podkładka tłumiąca drgania Textar Q +

Marka Textar wprowadziła na wtórny rynek części i akcesoriów samochodowych zoptymalizowaną
podkładkę tłumiącą drgania w jakości oryginalnych części zamiennych. Q+ oferuje dwie szczególne
zalety: lepszą estetykę i lepsze tłumienie. Minimalizuje uciążliwe piszczenie hamulców i zwiększa
komfort hamowania. Podkładki tłumiące drgania posiadają powierzchnię o strukturze tekstylnej z
logo Q+ i są połączone z płytą nośną okładziny specjalnym klejem. Obydwa komponenty wykazują
doskonałe właściwości tłumiące i odsprzęgające.
Jako udziałowiec producenta blach jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w opracowanie nowych
materiałów. Blacha Q+ została poddana kompleksowym testom na stanowisku kontrolnym. Dopiero
potem została zatwierdzona do zastosowania w programie produktowym Textar.
Zalety Q+:
hałasy i drgania zostały zredukowane do minimalnego poziomu,
najwyższy komfort hamowania,
opracowana i testowana dla oryginalnego wyposażenia,
najwyższy standard techniczny,
wyjątkowa estetyka.

TEXTAR HAMUJE Z KLASĄ.

Jako producent części oryginalnych
i dla rynku wtórnego.
Technologia hamowania na najwyższym poziomie. Oto czym jest Textar - marka premium firmy
TMD Friction. Oferujemy innowacyjne rozwiązania, najwyższą jakość, maksymalne bezpieczeństwo
i optymalny komfort hamowania. Od ponad 100 lat. Wiodący producenci samochodów na całym
świecie ufają nam w kwestii dostarczania i opracowania okładzin hamulcowych do ich pojazdów.
Tę ugruntowaną na rynku międzynarodowym jakość OEM oferujemy także dla rynku wtórnego
części zamiennych.
Nasza oferta obejmuje ponad 1600 okładzin hamulców tarczowych, ponad 1650 tarczy hamulcowych,
425 szczęk hamulcowych i 300 zestawów oraz 200 bębnów hamulcowych. Dzięki temu mamy jeden
z najszerszych asortymentów części dla produkowanych obecnie pojazdów.

MOCNY ZESPÓŁ TŁUMIĄCY HAŁASY.
Tarcza hamulcowa, okładzina
hamulcowa + podkładka tłumiąca drgania

Textar spełnia wymogi jakościowe lidera na rynku także w przypadku tarcz hamulcowych. Wysokiej
klasy odlew i powłoka pokrywająca całą powierzchnię tarczy oznaczają wysokie osiągi, długą
żywotność i bezpieczeństwo. Nasze tarcze hamulcowe są produkowane z zachowaniem tolerancji OEM
i perfekcyjnie dostosowane do mocy i odporności na ścieranie naszych okładzin hamulcowych.
Opracowujemy i testujemy je w ścisłej współpracy z wiodącymi producentami samochodów, często
już od wielu lat.
Główne zalety:
optymalne hamowanie,
zminimalizowany hałas podczas hamowania.
Ważnym elementem konstrukcyjnym okładziny hamulcowej jest
podkładka tłumiąca drgania. Zapobiega ona bezpośredniemu
kontaktowi tłoków hamulca tarczowego z płytą nośną okładziny.
Podkładka z blachy tłumi drgania powstające podczas
hamowania. Dzięki temu tłumione są dźwięki o wysokiej
częstotliwości, co zwiększa komfort hamowania.

ISTOTNE INFORMACJE.

Norma jakościowa ECE R90 określona w dyrektywie UE.
1. listopada 2016 r. w życie weszła kolejna regulacja dotycząca normy jakościowej ECE R90.
Ustanawia ono wymagania jakościowe i eksploatacyjne tarcz i bębnów hamulcowych dla
rynku części zamiennych. TMD Friction popiera tę zmianę z uwagi na bezpieczeństwo. Dlatego
też sprawdzamy nie tylko produkty, których ta regulacja dotyczy, ale cały nasz asortyment
produktowy. Ponadto nasze markowe produkty przechodzą znacznie surowsze testy niż wymaga
tego standard ECE R90.

BRAKEBOOK. MÓJ KATALOG INTERNETOWY.
Najbardziej aktualny dostęp do gamy produktowej

System katalogowy opracowany wyłącznie dla TMD Friction korzysta z najaktualniejszych
danych katalogowych całej palety produktowej. Wyszukaj konkretny numer artykułu, numer
OEM, numer klucza oznaczenia typu lub numer porównawczy Textar. Również profesjonalne
wyszukiwanie według kryteriów produktu, np. szerokość, długość, grubość, liczba wskaźników
zużycia i wiele innych sprawia, że identyfikacja części do układu hamowania jest wyjątkowo
łatwa: www.textar.brakebook.com
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