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DISCURI DE FRÂNĂ CU STRAT DE ACOPERIRE:
ASPECT PERFECT. PROTECȚIE SUPERIOARĂ
ÎMPOTRIVA COROZIUNII
Scaune din piele. Vopsea metalizată. Jante din aluminiu. Pentru din ce în ce mai mulți șoferi
auto, estetica joacă un rol decisiv. Este și o încântare a ochilor. Industria produselor de frânare
a reacționat la această tendință, prin dezvoltarea discurilor de frână cu strat de acoperire.
Deoarece zona cu strat de acoperire continuă să rămână protejată împotriva coroziunii chiar și
după montare, acestea oferă un aspect atrăgător și nobil. Avantaje clare față de discurile de
frână uzuale, fără strat de acoperire. Pentru că pe acestea se formează mai rapid rugina și
atunci când sunt privite prin jantele de aluminiu deranjează aspectul sportiv al vehiculului.
Provocarea la fabricarea discurilor de frână cu strat de acoperire constă mai ales în dezvoltarea stratului de acoperire perfect. Din cauză că acesta poate inﬂuența confortul la frânare.
Dacă acesta este aplicat prea gros și neregulat pe suprafața de așezare a pălăriei, după
montare este posibil să provoace o creștere a bătăii discului, ducând astfel la o fulare a
discului de frână.
Urmări posibile în timpul deplasării: Trepidații la frânare, vibrația volanului sau pulsarea
pedalei de frână la frânare.

TOATE AVANTAJELE DISCULUI DE FRÂNĂ
CU STRAT DE ACOPERIRE, PE SCURT:
• Este posibilă montarea directă. Nu este necesară înlăturarea uleiului de protecție.
• Protecție mai bună a mediului, deoarece nu mai este necesar niciun agent de
curățare.
• Aspect mai plăcut la același confort în timpul deplasării.
• Reducerea coroziunii.
• Demontare mai facilă, deoarece suprafața de contact dintre discul de frână și
butucul roții este protejată mai bine împotriva coroziunii prin stratul de acoperire.

TESTARE DE REFERINȚĂ
STRAT DE ACOPERIRE

GROSIMEA FACE DIFERENȚA
TEXTAR MĂSOARĂ STRATURILE DE ACOPERIRE
ALE DISCURILOR DE FRÂNĂ
În cadrul unei testări elaborate, stratul de acoperire de la Textar a fost comparat cu cel al diverșilor concurenți.
Pentru aceasta, inginerii au definit patru puncte de măsurare în pălăria discului de frână și alte patru pe ambele
suprafețe exterioare. După aceea, pe aceste puncte de măsurare a fost determinată grosimea stratului de
acoperire cu ajutorul unui dispozitiv pentru măsurarea grosimii stratului (calibru de grosime).

Cu ajutorul dispozitivului de măsurare a grăsimii (calibru de grosime) se poate determina grosimea unui strat de acoperire.

T EXTAR SE DETAȘEAZĂ SEMNIFICATIV
FAȚĂ DE CONCURENȚI.
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REZULTATE ȘI ASPECTE CONCRETE
TEXTAR ADUCE CONFORTUL LA FRÂNARE
ÎN TIMPUL DEPLASĂRII
Rezumând rezultatele testării făcute la nivelul pălăriei și suprafeței de frecare, Textar se detașează clar față
de concurenți. Specialistul în frâne impresionează prin cel mai uniform și cel mai subțire strat de acoperire a
discurilor de frână. Acesta permite atelierelor ca după montarea unui disc de frână să determine cu precizie
cu dispozitivul lor de măsurare bătaia discului. Astfel, instalatorii pot determina înainte de punerea în funcțiune a vehiculului dacă bătaia discului continuă să fie în intervalul acceptabil, de maximum 0,07 mm.
În cazul concurenților, această valoare poate fi determinată de ateliere cu o mai mică precizie, din cauza
stratului de acoperire neuniform. Astfel, în timpul deplasării se poate ajunge la bătaia puternică a discului și
la un confort la frânare limitat.
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MĂSURARE LA NIVELUL PĂLĂRIEI DE FRÂNĂ
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Conform măsurării, comparativ cu concurenţii, Textar are cel mai uniform și mai subțire strat de acoperire la
nivelul pălăriei de frână. Avantajele: bătaie mai redusă a discului și confort de frânare mai mare.
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MĂSURAREA SUPRAFEȚEI DE FRECARE EXTERIOARE
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MĂSURAREA SUPRAFEȚEI DE FRECARE INTERIOARE
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SFATURI PENTRU SIGURANȚĂ
DE LA TEXTAR
• Aveți grijă la curățarea corectă și la starea ireproșabilă a butucului roții.
• În cazul discurilor de frână cu strat de acoperire, în timpul frânării faceți mai întâi între zece și douăzeci de
frânări medii la o viteză de 50 km/h. Astfel obțineți valoarea optimă de frecare între disc și garnitură.
• În cazul în care traficul permite acest lucru, piesele noi nu ar trebui să fie supuse unor sarcini extreme în
primii 200 - 300 de kilometri după înlocuirea discului de frână. Atelierele responsabile recomandă în
această perioadă clienților săi un stil de șofat deosebit de prevăzător.

Textar impresionează prin cel mai uniform și cel mai subțire strat de

acoperire a discurilor de frână.

Programul nostru complet de produse - discuri de frână îl puteți găsi pe www.textar.com
sau utilizând următorul cod QR:

TEHNOLOGIA DE FRÂNARE ESTE UNIVERSUL NOSTRU
Fiind una dintre companiile lidere din domeniul tehnologiei prin fricțiune, ne bucurăm de încrederea
celor mai mari mărci din sectoarele auto și industrial.
Deoarece TMD Friction livrează produse de încredere și eﬁciente pentru ﬁecare domeniu de aplicare. Calitatea superioară a
produselor noastre face ca TMD Friction să ﬁe furnizorul preferat pentru aproape toți producătorii de automobile și vehicule comerciale.
Garniturile noastre de frână pentru cursele auto au fost implementate în unele dintre cele mai renumite circuite de curse auto,
printre care cursa auto de 24 de ore de la Le Mans.
Ieri. Astăzi. Mâine.
Cei peste 100 de ani de experiență în dezvoltare și fabricare ne-au ajutat să devenim unul dintre furnizorii lideri de garnituri de frână.
Acest succes se bazează pe excelența în tehnică, calitatea ireproșabilă și puterea continuă de inovare, angrenate de investițiile noastre în
cercetare și dezvoltare.
Soluțiile de mâine, dezvoltate astăzi

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

E-Mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Dezvoltarea recentă și continuă a produselor noastre este pentru noi un proces continuu. Astfel sunt create garniturile de frână care nu sunt
doar mai ușoare și mai confortabile, ci și mai eﬁciente și mai sigure pentru mediu. Investim anual peste 25 de milioane de euro, pentru ca
produsele noastre să poată face față și în viitor tuturor noilor cerințe.

