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Szerviztermékek fékek karbantartásához
Formula XT

•

Cera Tec

•

Hydra Tec

www.textar.com

Mindent. Kivéve a kompromisszumokat.
ELSŐ OSZTÁLYÚ FÉKEZÉSI TECHNOLÓGIA
Ha első osztályú fékezési technológiát keres, akkor jó helyen jár. Nem ismerünk kompromisszumot, ha innovatív
megoldásokról, a legjobb minőségről, a maximális biztonságról és az optimális fékezési komfortról van szó – immár több mint 100 éve. Nem ok nélkül vagyunk a vezető autógyártók beszállítója és fejlesztési partnere az egész
világon.
Miért érdemes a Textart választani:
•
•
•
•
•
•

Prémium fékbetétek az ágazat vezető OEM gyártójától.
Maximális teljesítmény. Maximális komfort. Maximális biztonság.
Fejlesztőként és gyártóként szerzett 100 év tapasztalat.
Fékbetétek fejlesztése és gyártása Európában.
A Textar optimális fékezési megoldást kínál az Európában található szinte minden járműhöz.
Teljes termékválaszték személygépkocsikhoz.

Fékfolyadékok
(DOT 3, DOT 4,
DOT 4LV, DOT 5.1)
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Féktárcsák
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Fékbetétek

Fékpofák
epad fékbetétek

Textar Cera Tec
FÉMMENTES, TARTÓS KENŐANYAG
A Textar vállalat fékrendszerekhez való rendkívül hőálló
kenőanyaga (akár 1000 °C-ig).
A Cera Tec előnyei:
• Nem vezeti az áramot
• Nem tartalmaz szilárd anyagot
• Alkalmas ABS-hez
• Megkönnyíti a fék beszerelését
• Csökkenti a fék csikorgását
• Védelmet nyújt a bemaródással és a korrózióval szemben
• Vörösréz- és savmentes
• Nyomásálló / nagy viszkozitású
A Cera Tec az alábbi egységek kenésére alkalmas:
• Tárcsafék- és dobfék-rendszerek
• Kompresszorok
• Központi kenőrendszerek
• Tengelycsapágyak
• Láncok
• Ülések sínjei
• Napfénytetők sínjei
• Akkumulátorsaruk

Alkalmazás:
Vékony rétegben vigyen fel Cera Tec anyagot a jelölt részekre.

A Cera Tec 75 ml-es tubusokban kapható:
Cikkszám: 81000400
Értékesítési egység: 36 tubus
és 5 ml-es párnatasakokban:
Cikkszám: 81000500
Értékesítési egység: 1500 darab

Textar Hydra Tec
KENŐANYAG KARBANTARTÁSI MUNKÁKHOZ ÉS VÉDELEMHEZ
A fék- és tengelykapcsoló-rendszerek mozgó alkatrészeihez.
A Hydra Tec előnyei:
• Megkönnyíti a hidraulikus fék alkatrészeinek beszerelését
• Bevizsgált kompatibilitás a kereskedelemben kapható
fékfolyadékokkal (DOT3, DOT4, DOT4LV, DOT5.1)
• Nem tartalmaz ásványolajokat, és kompatibilis az EPDM-gumival
• Továbbá védi a mozgó felületeket a korrózióval szemben
A Hydra Tec az alábbi egységek kenésére alkalmas:
• Henger mozgó felületei
• Dugattyúk
• Tömítőelemek

MEGJEGYZÉS:
A Hydra Tec pasztát vékony és
egyenletes rétegben vigye fel.
Helyette soha ne használjon
ásványolajokat vagy zsírokat.
Ne használja a terméket
fékbetétek vagy féktárcsák
súrlódó felületein.

Alkalmazás:
Vékony rétegben vigyen fel Hydra Tec anyagot a jelölt részekre.

A Hydra Tec 180 ml-es tubusokban kapható.
Cikkszám: 81001400
Értékesítési egység: 10 tubus
1 raklap = 87 kínálódoboz, dobozonként 36 tubussal
Összesen = 3132 tubus raklaponként
és 5 ml-es párnatasakokban:
Cikkszám: 81001500
Értékesítési egység: 1500 darab
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Textar Formula XT
FÉKTISZTÍTÓ
A Textar féktisztítója megbízhatóan távolítja el az olajat,
zsírt és egyéb szennyeződést, és nem hagy nyomot.
A Textar féktisztító megtisztít minden
• fék-, tengelykapcsoló- és sebességváltó-alkatrészt
• indítómotort és generátort
• karburátort, üzemanyag-szivattyút és motoralkatrészt
• üveg- és fémfelületet ragasztás előtt
Használja ki a Textar féktisztító előnyeit:
• Nem támadja meg a polisztirolt
• Nem tartalmaz klórozott oldószereket
• Szerepel a Német Szövetségi Környezetvédelmi
Minisztérium nyilvántartásában
Alkalmazás:
Permetezze bőségesen a tisztítandó
alkatrészekre. Várja meg az oldószer lecsepegését
vagy elpárolgását. Erős szennyeződés
esetén ismételje meg az eljárást.
A Textar féktisztító
500 ml-es spraydobozban kapható.
Cikkszám: 96000100
Minimális rendelési mennyiség: 72 doboz
Értékesítési egység: 12 doboz

BRAKEBOOK. AZ ÉN ONLINE KATALÓGUSOM.
A ÖN SZEMÉLYES ONINE KATALÓGUSA ÉS MARKETINGSZOLGÁLTATÁSA
A kizárólag a TMD Friction számára kidolgozott katalógusrendszer percre pontos és aktuális katalógusadatokat használ,
és felhasználóbarát keresési opciókat kínál. Ez az online platform nem csupán a TecDoc katalógus kivonata, hanem a fékalkatrészek
azonosításához szükséges jellemzők szem előtt tartásával került megtervezésre.

FOLYAMATOS SZOLGÁLTATÁS: 24/7/365.
MINDENRE KITERJEDŐ MŰSZAKI ÉS MARKETINGTÁMOGATÁS
Az interaktív workshop átfogó támogatást nyújt – szakembertől szakembernek – műszaki kérdésekben és marketingben egyaránt:
a www.textar-professional.com oldalon megtudhatja, hogy a Textarral együtt miként reklámozhatja szervizét még jobban.
Hozzáférhet ahhoz, amire szüksége van. Bármikor, bármelyik nap, egész évben.

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

A Textar a TMD Friction bejegyzett védjegye.

E-Mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

E9905900433 03/18 HUN

Az animációs és videós fejezetekben megtudhatja, hogy működik a fék, és mik a jellegzetes hibák a helytelen szerelés során.
A videók kiválóan alkalmasak arra, hogy ügyfelei is megértsék ezeket a témákat.

