INOVACE. VYSOKÝ VÝKON. BEZPEČNOST
VČERA. DNES. ZÍTRA.

www.textar.com

TO JE JISTÉ!
Pokud hledáte perfektní řešení v oblasti brzdového obložení, jste na správné adrese. V sortimentu Textar najdete brzdová
obložení pro 99 % všech evropských užitkových vozidel, ať se jedná o nákladní automobil, návěs, linkový nebo zájezdový
autobus. Textar nabízí bezpečnost, kterou může zaručit pouze originál. Nejen proto se tato značka pyšní prvenstvím v
segmentu brzdových obložení pro užitková vozidla a také vedoucí pozicí dodavatele obložení pro kotoučové a bubnové
brzdy jak v sektoru prvovýbavy, tak i na trhu s náhradními díly. Faktem, který mluví za vše je, že 70 % všech užitkových
vozidel v Evropě je vybavených obložením značky Textar.
Maximální inovační schopnost: Jako první značka tak na trhu s náhradními díly nabízíme odlehčená obložení kotoučových
brzd, která nejen že jsou bezpečná a poskytují maximální komfort, ale vynikají také větší účinností a jsou šetrnější k životnímu prostředí.

ŠPIČKOVÁ BRZDOVÁ OBLOŽENÍ.
PRO ŠPIČKOVÉ ZNAČKY.
Reference z prvovýbavy na celém světě:
Baohua / KIC
Baoben
BPW
CNHTC
Csepel
DAF
Dennis
Dongfeng
EvoBus
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Ford Otosan
Foton
FUWA
GFA
Haldex
Hualing Truck
Irisbus
Iveco
Kamaz

Kässbohrer
Knorr-Bremse
Knott
MAN
MCI
Menarini
Mercedes-Benz
Meritor
Neoplan

Optare
Prevost
Renault Trucks
ROR
SAF-Holland
Scania
Solaris
Valx
Van Hool

Volkswagen
Volvo Trucks & Buses
Wabco (Perrot)
Yutong
ZF

KOMPROMISY? ALE NE S NÁMI!
Brzdová obložení v užitkových vozidlech jsou denně vystavována vysokým zátěžím, neboť k zabrzdění takového vozidla je potřeba
mnohem víc energie, než k jeho zrychlení.
Příklad: Nákladní automobil o celkové hmotnosti 40 t může během 45 sekund zrychlit na 80 km/h s výkonem motoru 340 kW,
zatímco k nouzovému zabrzdění z 80 na 0 km/h během 3 sekund je potřebný brzdný výkon 3300 kW. To je neuvěřitelně
vysoká zátěž na poměrně malé brzdové obložení. Kompromisy v kvalitě se v tomto případě ale mohou rychle prodražit.
Textar znamená bezpečnost. Žádná „kdyby“ ani „ale“.
Proto si na vývoj brzdového obložení vyhrazujeme až 3 roky a před uvedením na trh je
podrobujeme těm nejpřísnějším testům:

··
··

Až 300 000 testovacích kilometrů a až 2 000 hodin testování ve zkušebně
Počítačově řízené vyhodnocování brzdných vlastností a průběhu opotřebení
Nejpřísnější schvalovací testy při reálných podmínkách
Intenzivní testy brzdného komfortu

PRÉMIOVÉ DÍLY I V DLOUHODOBÉM

HORIZONTU.
Užitková vozidla nevytvářejí velké náklady v době svého používání, ale v době odstavení kvůli údržbě a opravám.
Proti tomu máme úspěšný prostředek: Totiž prémiovou kvalitu. Ta totiž zajišťuje zpomalení četnosti údržby a růstu
nákladů a do popředí posouvá bezpečnost. Brzdová obložení Textar nabízejí perfektní kombinaci vysoké životnosti,
nízkého opotřebení a stability koeficientu tření. Vsaďte již od počátku na prémiovou kvalitu značky Textar.

Daně a pojištění 5 %

Odpisy 20 %

Mýto 3 %
Pneumatiky 4 %
Náhradní díly 4 %
Údržba 5 %

Ostatní fixní náklady 10 %
Palivo 19 %

Platy 30 %
Náhradní díly představují pouze malou část celkových nákladů na nákladní dopravu.
Kdo ušetří na kvalitě, ten to rychle zaplatí vysokými náklady na údržbu.
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JDEME AŽ NA HRANICE MOŽNOSTÍ.
ABYSTE NEMUSELI VY.
Brzdová obložení jsou právě u užitkových vozidel vystavena extrémním
podmínkám a zátěžím. Zde je rozhodující spolehlivé spojení třecího materiálu a
nosné destičky. TMD Friction proto při výrobě brzdových obložení kotoučových
brzd pro užitková vozidla sází na inovativní a výkonné mechanické způsoby
napojení, v závislosti na případu použití a tepelném zatížení:

··
··
·

Litá nosná destička obložení

Ocelová deska s mosaznými hroty
Litinová deska s mosaznými hroty
Litinová deska s odlitými hroty (integrovaná litinová deska)
Ocelová deska s plechovou mřížovinou, rovněž zvanou „weld mesh”
Odlehčená deska s hroty

Nosná destička obložení s hroty

Výhoda pro vás: I při těch nejextrémnějších tepelných zatíženích zaručují
naše postupy trvalé napojení třecího materiálu obložení na nosnou destičku.
Tím je zajištěna maximální možná míra bezpečnosti a komfortu.

Nosná destička obložení s plechovou
mřížovinou „weld mesh“

Další informace na adrese:
www.textar.com

MÉNĚ JE ČASTO DALEKO VÍCE.
Snížení nákladů díky úspoře hmotnosti a větší šetrnost k životnímu prostředí při cestování díky nižším emisím CO2 – to
nabízejí obložení kotoučových brzd Textar, u kterých je používána nová odlehčená nosná destička z programu TMD Friction
Light Technology. Společnost TMD Friction je zde průkopníkem a nabízí tyto inovativní výrobky jako první výrobce na trhu s
náhradními díly. Výhoda pro provozovatele vozových parků: Odlehčená brzdová obložení je možné zcela jednoduše zaměnit za
standardní obložení, protože nevykazují žádnou změnu v geometrii. Namontujte a snižte náklady: Na adrese www.textar.com
najdete nejen animace, ale i kalkulačku, s níž lze přesněji vypočítat potenciální úspory vozového parku.
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KVADRATURA KRUHU.
Máte velká očekávání? Očekávejte ještě víc! A sice výrobní program, který díky patentovaným spojovacím metodám a
výrobním procesům schváleným pro prvovýbavu nemá na mezinárodním trhu s náhradními díly konkurenci. Naše brzdová
obložení pro užitková vozidla nabízejí perfektní kombinaci skvělého brzdného výkonu, dlouhé životnosti a nízkého
opotřebovávání kotoučů i bubnů. Tuto prvotřídní kvalitu naleznete ve více než 750 typech na míru přizpůsobených
obloženích kotoučových a bubnových brzd pro užitková vozidla.
Společně s výrobci automobilů, náprav a brzd vyvíjíme optimální řešení pro každý případ použití. Je to naše know-how,
které se skrývá za technologií brzdění používanou u užitkových vozidel, návěsů, linkových i zájezdových autobusů.
Tak vznikl například náš materiál T090 pro bubnové brzdy , vyvinutý ve spolupráci s firmou BPW Achsen speciálně pro
jejich nápravy, který má vedoucí postavení na trhu. Podobným způsobem byl vyvinut materiál T0100 speciálně pro SAF.
V obou případech je Textar výhradním dodavatelem prvovýbavy pro příslušné návěsové aplikace.
U linkových autobusů je u originálních dílů i nadále první volbou náš materiál T7400 pro kotoučové brzdy, a to nejen kvůli
jeho dosud bezkonkurenčnímu průběhu opotřebení. Program Textar samozřejmě zahrnuje také vysoce kvalitní brzdové
kotouče, stejně jako indikátory opotřebení a příslušenství.

+
150

A díky rozšíření o nová odlehčená brzdová obložení pro užitková vozidla, která do budoucna razí cestu účinným a
ekologickým brzdovým řešením, nabízí Textar kompletní sortiment splňující ty nejnáročnější požadavky.

+
600

OBLOŽENÍ PRO KOTOUČOVÉ BRZDY
OBLOŽENÍ PRO BUBNOVÉ BRZDY

Další informace na adrese:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. VÁŠ OSOBNÍ ONLINE KATALOG.
Katalogový systém vyvinutý exkluzivně pro společnost TMD Friction používá nejaktuálnější katalogová data
celé palety produktů.
Můžete v něm cíleně vyhledávat podle objednacího čísla, čísla z prvovýbavy, typového klíče nebo
porovnávacího čísla. Umožňuje také odborné hledání kritérií produktu jako např. šířka, délka, tloušťka,
počet indikátorů opotřebení a mnoho dalších vlastností usnadňujících identifikaci dílů brzd.
Nové výrobky se zobrazují automaticky po každé týdenní aktualizaci dat. Informujte se proto pravidelně o
našich nových produktech.
BRAKEBOOK také umožňuje registrovaným uživatelům vytvářet vlastní katalogy ve formátu PDF podle svých
vlastních požadavků - pro celý sortiment výrobků, určitou část produktů výrobků, pro objednací čísla určitých
výrobců vozidel nebo dokonce pro speciální modely. Vždy aktuální.

SERVICE TOTAL: 24/7/365.
Na stránkách www.textar.com najdete vše důležité o značce Textar. Každý den a každou hodinu
roku. Aktuální katalogy produktů nebo velké množství brožur.

PODPORA OBCHODU A DÍLNY.
Vy nabízíte svým zákazníkům špičkovou kvalitu Textar a proto vás podporujeme inzercí,
brožurami o produktech a technologiích, jakož i dalšími nabídkami pro obchod a dílnu.
Díky našemu zpravodaji jsou zákazníci Textar vždy aktuálně informováni, protože jim
poskytujeme aktuální informace o všem kolem značky Textar.

DOBŘE VYŠKOLENÝ PERSONÁL.
OPTIMÁLNĚ VYUŽITELNÝ.
Zůstaňte v obraze i přes rychle se rozvíjející technický vývoj: Toto zajišťuje náš tým školitelů
celosvětově prováděnými školeními. Ta jsou individuálně přizpůsobena pro příslušný autoservis
nebo obchod. Pro více know-how a vyšší spokojenost zákazníků.
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BRZDOVÉ TECHNOLOGIE JSOU NAŠIM SVĚTEM.
Jako celosvětový lídr v oblasti technologie tření požíváme důvěru největších značek v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Společnost TMD Friction dodává spolehlivé a efektivní produkty pro každou oblast použití. Díky vysoké kvalitě našich produktů je
společnost TMD Friction preferovaným dodavatelem pro téměř všechny výrobce osobních automobilů a užitkových vozidel.
Naše brzdová obložení pro závodní sport se používají v některých z nejslavnějších závodních sérií, včetně 24 hodin Le Mans.

Více než 100 let zkušeností v oblasti vývoje a výroby nás činí předním dodavatelem brzdového obložení. Tento úspěch je založen na
technických znalostech, spolehlivé vynikající kvalitě a neustálé síle k inovacím, které jsou podpořeny objemem investic do výzkumu a
vývoje.
Řešení pro zítřek - vyvinuté již dnes.
Nový a další vývoj našich produktů jsou pro nás nepřetržitým procesem. Výsledkem jsou brzdová obložení, která jsou nejen tišší a
komfortnější, ale také efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Každý rok investujeme více než 30 milionů eur, aby naše produkty
dokázaly zvládnout všechny nové požadavky i v budoucnosti.

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

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