PLACĂ DE AMORTIZARE Q+
Confortul de frânare al clasei extra
www.textar.com

PUNCTE PLUS.

Proprietățile convingătoare ale Q+
Amortizarea frecării
cu ajutorul texturii suprafeței
Tablă lipită –
nu este necesară
inserarea

Amortizare
suplimentară datorită
adezivului special

De acestea dispune numai originalul:
logo-ul Q+ și Textar
Estetică deosebită cu
logo-uri Q+
în textura suprafeței

ÎN LINIȘTE STĂ FORȚA DE FRÂNARE.
NOU!

Placă de amortizare Textar Q+

Textar a introdus o placă din tablă, optimă pentru izolare de calitate OE. Q+ aduce cu sine
doua avantaje speciale: un plus în ceea ce privește estetica și unul în ceea ce privește efectul
de amortizare. Scârțâitul deranjant din timpul frânării este redus la minimum, iar astfel este mărit
confortul la frânare. Plăcile de amortizare au o suprafață unic structurată cu logo-ul Q+ și sunt
lipite de placa-suport cu ajutorul unui adeziv special. Ambele componente prezintă proprietăți
excelente de amortizare și decuplare.
Ca proprietar de cote părți ale unui producător de plăci din tablă, suntem implicați în dezvoltarea de
noi materiale. Materialul plăcii Q+ a fost supus unor teste complexe pe bancul de probe. Abia apoi a
primit aprobarea spre a fi utilizat în programul de produs Textar.
Avantajele Q+:
Zgomotele și vibrațiile sunt reduse la minimum
Confortul de frânare al clasei extra
Dezvoltat și testat pentru echipamente originale
Cel mai înalt standard tehnic
Estetică specială

TEXTAR FRÂNEAZĂ PREMIUM.

În calitate de producător de echipamente originale
și pe piața pieselor de schimb
Tehnologie de frânare de cel mai înalt nivel. Aceasta înseamnă Textar, marca premium de la
TMD Friction. Vă oferim soluții inovative, cea mai bună calitate, siguranță maximă și confort optim la
frânare. De peste 100 de ani. Producătorii principali de automobile din întreaga lume au încredere în
noi ca furnizor și partener de dezvoltare a garniturilor de frână (ferodoului). Această calitate, asigurată
de producătorul de echipamente originale, o oferim și pe piața pieselor de schimb.
Peste 1.600 garnituri de frână cu disc, peste 1.650 discuri de frână, 425 saboți de frână și 300 de
kituri, precum și 200 tamburi de frână. Astfel, oferim unul dintre cele mai largi sortimente de produse
pentru autovehiculele construite în prezent.

UNITATE PUTERNICĂ ÎMPOTRIVA ZGOMOTELOR.
Discuri de frână, garnituri de frână + placă de amortizare
Textar joacă rolul de lider de piață și în cazul discurilor de frână. Turnarea pieselor de calitate
superioară și acoperirea pe toată suprafața înseamnă performanță ridicată, durată lungă de viață
și siguranță. Plăcuțele noastre de frână sunt realizate îndeplinind toleranțele OE și sunt adaptate
perfect la performanța și la comportamentul de uzură ale garniturilor de frână. Acestea sunt dezvoltate
și testate în strânsă colaborare cu producătorii de automobile de top, pe durata mai multor ani.

Aspecte centrale:
Performanță optimă de frânare
Zgomote minime la frânare
O componentă importantă de construcție a garniturilor de frână
este placa de amortizare. Aceasta previne contactul direct între
pistonul de frână al unei frâne cu discuri și placa-suport pentru
garniturile de frână. Tabla amortizează vibrațiile apărute în timpul
procesului de frânare. Astfel, se reduce zgomotul de frecvențe
înalte. Acest lucru duce la un confort mai mare în timpul frânării.

INFORMAȚII BINE DE ȘTIUT.
Regulamentul R90 ECE-ONU

Începând cu data de 1 noiembrie 2016 a intrat în vigoare o altă etapă a Regulamentului R90
ECE-ONU. Aceasta stabilește criteriile de calitate și de efect ale discurilor și tambururilor de frână
pe piața pieselor de schimb. TMD Friction preia aceste criterii dezvoltate în sensul siguranței.
Astfel, noi nu testăm doar produsele care intră sub incidența acestei reglementări, ci și întregul
nostru program. Produsele noastre de marcă sunt testate mult mai complex decât o impune
Regulamentul R90 ECE-ONU.

BRAKEBOOK. CATALOGUL MEU ONLINE.
Acces actual la programul produsului

Sistemul de catalog dezvoltat în exclusivitate pentru TMD Friction utilizează cele mai actuale date
de catalog din întreaga gamă de produse. Căutați orientat în baza Textar a codurilor articole,
codurilor OE, codurilor de model sau a codurilor de comparare. Și căutarea expert în funcție de
criteriile produsului, cum ar fi, de ex., lățimea, lungimea, grosimea, numărul indicatorilor de uzură
și multe altele face ca identificarea componentelor din procesul de frânare să fie foarte simplă:
www.textar.brakebook.com
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