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GARANTÁLT TELJESÍTMÉNY ÉS BIZTONSÁG.
A megfelelő súrlódó megoldás kiválasztása nem szükségszerűen jelent kihívást. Legyen szó kamionról,
pótkocsiról, autóbuszról vagy távolsági buszról, a Textar az összes európai haszonjármű 100%-a esetében
kínál a tárcsafékekhez fékbetéteket és dobfékekhez súrlódó betéteket. A Textar mellé minden termék esetében
az átfogó minőség, a maximális biztonság és a legnagyobb megbízhatóság garanciája jár.
A súrlódó fékek világviszonylatban vezető gyártójaként, valamint tárcsafékbetéteknek és dobfékbetéteknek
az eredeti gyártók és a szervizpiac számára vezető szállítójaként a Textar azt a teljesítményt és biztonságot
nyújtja, amit csak az eredeti tud garantálni. Ez az oka annak, hogy Európában a haszonjárművek 70%-a
alapfelszereltségként Textar fékbetétekkel van szerelve.
Az innováció hajtóereje: a Textar új, pehelykönnyű tárcsafékbetétjei a biztonságot és a fenntarthatóságot
egyesítik. A fékbetétek szupererős, mégis pehelykönnyű konstrukciója hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás
és a kibocsátások csökkentéséhez, így Önnek és a környezetnek egyaránt jót tesznek.

MINŐSÉGI SÚRLÓDÁSI TERMÉKEK
MINŐSÉGI MÁRKÁKHOZ.
O.E. referenciák az egész világon:
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

FÉKEZÉS KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL.
Adott jármű lefékezése sokkal nagyobb teljesítményt igényel, mint a felgyorsítása, ezért a haszonjárművekben használt
tárcsafékek betétjei és a dobfékek súrlódó betétjei nagy terhelésnek vannak kitéve.
Példa: egy 340 kW-os motorral ellátott 40 tonnás kamion 45 másodperc alatt tud 80 km/h sebességre felgyorsulni.
Ezzel szemben a 80-ról 0 km/h sebességre történő vészfékezés 3 másodperc alatt 3300 kW teljesítményt igényel.
Ez hihetetlenül nagy terhelési tényezőt jelent a meglehetősen kicsi súrlódó alkatrészre. A minőség terén minden
kompromisszum rendkívül költséges lehet.
A Textar a biztonságot jelenti. Semmi ha, semmi de.
Ezért a TDM Friction vállalatnál akár három évet is igénybe vehet egy súrlódó termék kifejlesztése.
A folyamat során a súrlódó alkatrészt a piaci forgalmazás megkezdése előtt a legszigorúbb vizsgálatoknak vetik alá:

··
··

Akár 300 000 kilométeres tesztelés országúton és akár 2000 órás tesztelés erőmérővel
A fékezési teljesítmény és a kopási minta számítógépes elemzése
Szigorú megfelelőségi vizsgálatok valós körülmények között
Az NVH (zaj, rezgés, keménység) és a komfort intenzív tervezése

HOSSZÚ TÁVÚ PRÉMIUM MINŐSÉG.
A járművek állásideje jelentős költségterhet jelent a haszonjárművek üzemeltetőinek. A megoldás: prémium minőség.
A prémium minőség tovább tart és kisebb eséllyel hibásodik meg. A prémium minőségű alkatrészek használata megfékezi a járműkarbantartások gyakoriságát, így a járművek az idő nagyobb részében termelnek pénzt, és nem viszik a
pénzt rendszeresen. A Textar fékbetétek és súrlódó betétek a hosszú élettartam, a kis kopás és a súrlódási stabilitás
optimális kombinációját nyújtják. Ezért álljon a sarkára, és ragaszkodjon a prémium minőséghez.
Ragaszkodjon a Textar hoz.
Adó és biztosítások 5%

Értékcsökkenés 20%

Útdíjak 3%
Gumiabroncsok 4%
Pótalkatrészek 4%
Karbantartás 5%

Egyéb fix költségek 10%
Üzemanyag 19%

Bérek 30%
A pótalkatrészek a flottaüzemeltető vállalat összköltségének csak kis részét teszik ki.
Ugyanakkor az olcsóbb alkatrészek beszerelésével elért csekély megtakarítás gyorsan a karbantartási költségek
emelkedéséhez vezethet.
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MI TUDJUK, HOL A HATÁR,
ÍGY ÖNNEK NEM KELL ELMENNIE ADDIG.
A fékbetétek extrém körülményeknek és terhelésnek vannak kitéve, és ez
fokozottan érvényes a haszonjárművekbe épített fékbetétekre. A súrlódó anyag
alaplemezzel fennálló stabil kötése ezért elengedhetetlen.
A TMD Friction az alkalmazástól és a hőterheléstől függően számos különböző
mechanikai eljárást használ a haszonjárművekhez gyártott fékbetétjein az
egyes alkalmazások által megkövetelt szilárdság elérése érdekében:

··
·
··

Öntöttvas alaplemez

acél alaplemez sárgaréz tüskékkel
öntöttvas alaplemez sárgaréz tüskékkel
öntöttvas alaplemez ráöntött tüskékkel (összeépítve gyártott
öntöttvas alaplemez)
acél alaplemez acélhálóval

Alaplemez tüskékkel

Pehelykönnyű alaplemez tüskékkel

Az előnyök: a technológiáink még a legszélsőségesebb hőterhelés mellett
is garantálják a súrlódó anyag és az alaplemez közötti kötést.
Ez optimális biztonságot és komfortot jelent.

Alaplemez acélhálóval

További információk:
www.textar.com

A KEVESEBB NÉHA JELENTŐSEN TÖBB.
A könnyebb járműalkatrészek segítenek a jármű súlyának csökkentésében – ez pedig üzemanyag-megtakarítást és kisebb
CO2-kibocsátást jelent. A TMD Friction ebben az ágazatban úttörőnek számít, és a TMD Friction Lightweight Technology
Program keretében az új, pehelykönnyű alaplemezzel gyártott Textar fékbetétek könnyebbek, mint a haszonjárművek
hagyományos fékbetétjei, a biztonság veszélyeztetése nélkül. Előny a flottaüzemeltetők számára: a Textar pehelykönnyű
fékbetétjei ugyanolyan geometriával rendelkeznek, mint a szokásos fékbetétek, ezért közvetlenül beépíthetők a régi helyett.
A pehelykönnyű fékbetétekre való egyszerű átállás csökkenti a jármű összsúlyát és az üzemanyag-fogyasztást, ami a
haszonjármű teljes élettartama alatt jelentős üzemanyag-megtakarítást jelent. További információért látogassa meg a
www.textar.com honlapot, és az online kalkulátorral állapítsa meg a flottájában elérhető megtakarítást.
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MEGFELELÉS A LEGNAGYOBB ELVÁRÁSOKNAK IS.
A Textar termékcsalád – szabadalmazott kötési, ragasztási technológiákkal és az eredeti gyártói ágazathoz továbbfejlesztett
gyártási módszerekkel – egyedülálló a nemzetközi szervizpiacon. A Textar haszonjárművekhez gyártott súrlódó termékei a
kiemelkedő fékezési teljesítmény, a hosszú élettartam és az alacsony tárcsa- és dobkopás tökéletes kombinációja. Ez az első
osztályú minőség a haszonjárművekhez készült több mint 750 tárcsafékbetét és dobfékbetét teljes termékválasztékában jelen van.
A TDM Friction vállalatnál a járművek, hidak és fékrendszerek gyártóival együttműködésben fejlesztjük az alkalmazásokhoz illesztett
súrlódó megoldásokat. Tudásunk és szakértelmünk áll a haszongépjárművek, pótkocsik, autóbuszok és távolsági buszok széles
skálájába épített fékezési technológia és súrlódó termékek mögött. Például a dobfékekhez készült piacvezető anyagunk, a T090 a BPW
vállalattal együttműködésben került kifejlesztésre az általuk gyártott hidakhoz. Hasonlóképpen a T0100 terméket kifejezetten az SAF
részére fejlesztettük ki. Mindkét esetben a Textar marad a kizárólagos eredeti alkatrész-beszállító ezekhez a pótkocsi-alkalmazásokhoz.
A tárcsafékekhez használt T7400 anyagunk továbbra is legnépszerűbb eredeti alkatrész buszok esetében, nem utolsó sorban a
páratlan kopási jellemzői miatt. A Textar-termékkínálat nem csak kiváló minőségű fékbetéteket, tárcsákat és fékpofabetéteket
tartalmaz, hanem kopásjelzők és tartozékok teljes körű választékát is.
A Textar a legmagasabb igények kielégítésére szolgáló teljes körű termékpalettát nyújt, amelynek legújabb termékei a
haszonjárművekhez készülő pehelykönnyű fékbetétek. Ezek egyengetik a jövőbe vezető utat a hatékony és környezetbarát
fékezési megoldásokkal.

+
150

+
600

TÁRCSAFÉKBETÉT

DOBFÉKBETÉT

További információk:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. AZ ÉN ONLINE KATALÓGUSOM.
Ezt a legkorszerűbb webalapú katalógusrendszert kizárólag a TMD Friction számára fejlesztettük ki, és a
teljes termékpalettánkat lefedve részletes katalógusadatokat tartalmaz.
Keresse meg a megfelelő alkatrészt Textar-cikkszám, az eredeti alkatrész cikkszáma vagy kereszthivatkozási
szám alapján. A szakmai keresőfunkció számos olyan feltétel alapján teszi lehetővé a termékek keresését,
mint a termék szélessége, magassága, vastagsága, kopásjelzők száma, és számos más feltétel, a lehető
legegyszerűbbé téve a fékalkatrészek azonosítását
Az új termékek automatikusan megjelennek a hetente végzett adatfrissítéseket követően. Az újdonságok
felfedezése érdekében ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni a katalógust.
Ezenkívül a Brakebook regisztrált felhasználóink számára az egyedi követelményeknek megfelelően összeállított
PDF-katalógusok készítését is lehetővé teszi – a teljes termékpalettához, bizonyos termékekhez, egy adott
gyártó alkatrészeihez vagy akár speciális modellekhez is. Ügyfelei így mindig naprakészek lehetnek.

FOLYAMATOS SZOLGÁLTATÁS: MINDEN NAP,
ÉJJEL-NAPPAL, AZ ÉV MINDEN NAPJÁN.
A www.textar.com oldalon minden szükséges tudnivalót megtalálhat a Textarról. Minden nap,
bármikor, egész évben. Legyen szó az aktuális termékkatalógusokról vagy nagy választékban
elérhető prospektusokról.

TÁMOGATÁS KERESKEDŐK ÉS MŰHELYEK SZÁMÁRA.
Bizonyára tisztában van azzal, hogy a Textarnak köszönhetően Ön a legjobbat kínálhatja
ügyfeleinek. Ezért támogatjuk Önt a termékeket és technológiákat bemutató Textar
reklámanyagokkal és prospektusokkal, valamint kereskedők és műhelyek számára
nyújtott egyéb szolgáltatásainkkal.
Hírlevelünknek köszönhetően Ön mindig értesülhet a Textar legfrissebb híreiről.

A TUDÁS NÖVELÉSE. A KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE.
Szeretne értesülni a féktechnológia legújabb fejlesztéseiről? Nem probléma. Szakértői csapatunk
világszerte kínál képzéseket, egyénileg a műhelyek és kereskedők adott igényeire szabottan,
a tudás és az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében.
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A TMD A FÉKTECHNOLÓGIÁRÓL SZÓL.
A fékezés súrlódó megoldásainak világviszonylatban vezető gyártójaként az autóipar és számos iparág bizalmát élvezzük,
mert hatékony, megbízható és biztonságos fékezési alkalmazásokat kínálunk. A TMD Friction a világ vezető autómárkáinak
és haszonjárműgyártóinak elsődleges beszállítója. Úttörő termékeinkre azért is esik a választás, hogy hatékony, biztonságos
fékezést tegyenek lehetővé a világ legrangosabb versenyein is, mint például a Le Mans-i 24 órás autóversenyen.

Több mint száz éves múltunk alatt növekedtünk és prosperáltunk, és a világ élenjáró súrlódófék-beszállítójává váltunk.
Töretlen sikerünk alapja, hogy műszaki kiválóságot, konzisztens minőséget és állandó innovációt kínálunk a K + F területén
eszközölt jelentős beruházásainknak köszönhetően.
A holnap megoldásait már ma kifejlesztjük.
A termékek fejlesztése és tökéletesítése állandó folyamat a teljesítmény javítása érdekében a csendesebb, gördülékenyebb,
hatékonyabb és környezettudatosabb fékezés eléréséhez. Évente több mint 30 millió eurót beruházunk azért, hogy ne csak
a ma elvárásainak feleljünk meg, hanem úttörők legyünk azokban a technológiákban is, amelyekre holnap lesz szükség.

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

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