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PERFORMANŢĂ ȘI SIGURANŢĂ ASIGURATE.
Alegerea soluţiei de fricţiune corecte nu trebuie să fie o provocare. Fie aceasta pentru camioane, trailere, autobuze sau autocare, Textar oferă plăcuţe pentru frâne cu disc şi garnituri pentru frâne cu tambur pentru 100% din vehiculele comerciale
europene. Iar cu Textar, fiecare produs vine însoţit de asigurarea calităţii totale, siguranţei maxime şi fiabilităţii perfecte.
În calitate de lider de marcă la nivel mondial în sectorul frânării prin fricţiune pentru vehiculele comerciale şi principal furnizor de plăcuţe şi garnituri de frână, atât pentru sectorul echipamentelor originale, cât şi pentru piaţa de accesorii, Textar
oferă performanţa şi siguranţa pe care numai originalul le poate garanta. Dea aceea, 70% din toate vehiculele comerciale
din Europa sunt echipate în variantă standard cu garnituri de frână Textar.
Inovaţie în şofat: noile plăcuţe Textar pentru frâne pe disc cu masă uşoară combină siguranţa cu sustenabilitatea. Designul
ultraputernic al acestora, şi totuşi cu masă uşoară, contribuie la reducerea consumului de combustibil şi a emisiilor, astfel
că acestea sunt mai bune, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru mediul înconjurător.

PRODUSE DE FRICŢIUNE DE CALITATE
PENTRU MĂRCI AUTO DE CALITATE.
Referinţe globale privind echipamentele originale:
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

FRÂNARE FĂRĂ NICIUN COMPROMIS.
Deoarece frânarea unui vehicul necesită mult mai multă energie decât accelerarea acestuia, plăcuţele şi garniturile de frână
din vehiculele comerciale sunt expuse în mod continuu stresului ridicat.
Exemplu: Cu o putere a motorului de 340 kW, un camion de 40 t poate accelera la 80 km/h în 45 de secunde. Pe de
cealaltă parte, frânarea completă de urgenţă de la 80 la 0 km/h în 3 secunde necesită o putere de frânare de 3,300
kW. Un factor de ster incredibil pentru o componentă de fricţiune destul de mică. Compromisurile în materie de calitate pot deveni rapid foarte costisitoare.
Textar înseamnă siguranţă. Fără doar și poate.
De aceea, la TMD Friction, ne rezervăm până la trei ani pentru a dezvolta un produs de fricţiune. Pe durata acestui proces,
fiecare nouă componentă de fricţiune este supusă celor mai riguroase testări înainte de a fi lansată pe piaţă:

··
··

Până la 300.000 de kilometri de testare pe şosea şi până la 2.000 de ore de testări dinamometrice
Evaluarea computerizată a performanţei de frânare şi a tiparului de uzură
Testarea riguroasă de omologare în condiţii de situaţii reale
Proiectare intensivă NVH (Noise, Vibration, Harshness = zgomot, vibraţie, asperitate) şi pentru confort

CALITATE PREMIUM PE TERMEN LUNG.
Perioadele de nefuncţionare atrag după sine costuri mari pentru operatorii de vehicule comerciale. Soluţia: calitatea
premium. Componentele de calitate premium sunt mai durabile şi mai puţin susceptibile la defecţiuni. Utilizarea componentelor de calitate premium reduc frecvenţa de întreţinere a vehiculelor, permiţând ca vehiculul dumneavoastră să facă
bani mai mult timp, în loc să consume bani în mod periodic. Plăcuţele şi garniturile Textar oferă combinaţia optimă între
durata lungă de viaţă, uzura redusă şi stabilitatea la fricţiune. Aşa că, fiţi de neclintit şi insistaţi pe calitatea premium.
Insistaţi pe Textar.
Impozit şi asigurări 5%

Amortizare 20 %

Taxe de drum 3%
Anvelope 4 %
Piese de schimb 4%
Întreţinere 5 %

Alte cheltuieli fixe 10 %
Combustibil 19 %

Salarii 30 %
Piese de schimb constituie numai o mică parte din cheltuielile totale ale unei operator auto.
Însă, micile economii care se pot face prin echiparea cu piese mai ieftine pot conduce rapid la costuri de întreţinere ridicate.
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NOI MERGEM PÂNĂ LA LIMITĂ.
ASTFEL ÎNCÂT DUMNEAVOASTRĂ NU
SUNTEŢI NEVOIŢI SĂ FACEŢI ACEASTA.
Plăcuţele de frână sunt expuse la condiţii şi sarcini extreme, niciunele mai mult
decât cele cu care sunt echipate vehiculele comerciale. De aceea, îmbinarea
sigură a materialului de fricţiune cu plăcuţa de fixare este imperativă.
În funcţie de utilizare şi de sarcina termică TMD Friction utilizează o gamă de
procese mecanice diferite pe plăcuţele sale de frânare pentru vehiculele comerciale, pentru a asigura rezistenţa de care are nevoie fiecare utilizare:

··
··
·

Plăcuţă de fixare din fontă

plăcuţă din oţel cu pini din alamă
plăcuţă turnată cu pili din alamă
plăcuţă turnată cu pini injectaţi (plăcuţă integral turnată)
plăcuţă din oţel cu plasă sudată

Plăcuţă de fixare cu pini

plăcuţă cu masă ușoară, cu pini

Beneﬁciile: Chiar dacă sarcinile termice sunt extreme, procesele noastre
garantează îmbinarea permanentă a materialului de fricţiune și plăcuţa de
ﬁxare. Cu alte cuvinte: siguranţă și confort optime.

Plăcuţă de fixare cu plasă sudată

Mai multe informaţii pe:
www.textar.com

MAI PUŢIN ÎNSEAMNĂ UNEORI
SEMNIFICATIV MAI MULT.
Componentele mai uşoare ale vehiculelor ajută la reducerea masei vehiculului – fapt care duce la economie de combustibil
şi reducerea emisiilor de CO2. TMD Friction este deschizător de drumuri în acest sector şi plăcuţele de frâne Textar fabricate
cu noua plăcuţă de fixare cu masă uşoară prin programul de tehnologii cu masă uşoară al TMD Friction sunt mai uşoare
decât plăcuţele de frână convenţionale pentru vehiculele comerciale, fără a compromite siguranţa. Avantajul pentru operatorii
de ﬂote: plăcuţele de frâne Textar cu masă uşoară utilizează aceeaşi geometrie ca şi plăcuţele de frână standard, astfel că
sunt un echipament de schimb direct. Realizarea acestei schimbări simple poate contribui la reducerea generală a masei
vehiculului şi la o îmbunătăţire a consumului de combustibil, care pot face economii notabile de combustibil de-a lungul perioadei de viaţă a unui vehicul comercial. Pentru a aﬂa mai multe, vizitaţi www.textar.com şi utilizaţi calculatorul online pentru
a vedea economiile potenţiale pentru ﬂota dumneavoastră.
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LIVRARE CONFORM CELOR MAI ÎNALTE AȘTEPTĂRI.
Cu tehnologii de îmbinare brevetate şi metode avansate de producţie, aprobate pentru sectorul echipamentelor originale,
gama de produse Textar este unică pe piaţa internaţională a accesoriilor. Produsele de fricţiune Textar pentru vehiculele
comerciale sunt combinaţia perfectă dintre performanţa superioară de frânare, perioada lungă de viaţă şi uzura redusă a
discului şi tamburului. Această calitate de primă clasă poate fi întâlnită în întreaga gamă de peste 750 de plăcuţe de frâne
cu disc şi garnituri de frâne cu tambur pentru vehicule comerciale.
La TMD Friction, colaborăm cu producătorii de vehicule, osii şi sisteme de frânare pentru a dezvolta soluţii de fricţiune specifice
utilizării. Cunoştinţele şi experienţa noastră sunt cele care se aﬂă în spatele tehnologiei de frânare şi fricţiune montate pe o
gamă vastă de vehicule comerciale, trailere, autobuze şi autocare pe măsură ce ies de pe linia de producţie. De exemplu, T090,
materialul nostru principal pentru frâne cu tambur, a fost dezvoltat în colaborare cu BPW, în mod specific pentru osiile lor. În
mod asemănător, T0100 a fost dezvoltat în mod specific pentru SAF. În ambele cazuri, Textar rămâne furnizorul exclusiv de
echipamente originale pentru aceste utilizări pentru trailere.
Materialul nostru T7400 pentru frâne cu disc continuă să fie preferinţa de top în sectorul echipamentelor originale pentru autobuze, nu cel mai puţin datorită caracteristicilor sale la uzură de neegalat. Gama Textar include nu doar plăcuţe,
discuri şi garnituri de frână de înaltă calitate, ci şi o gamă extinsă de indicatori de uzură şi accesorii.
Prin adăugarea noilor plăcuţe de frână cu masă uşoară pentru vehicule comerciale, care deschid calea către viitor cu
soluţii de frânare eficiente şi ecologice, Textar oferă o gamă completă de produse care întrunesc cele mai înalte cerinţe.

+
150 600+

PLĂCUŢE DE FRÂNE CU DISC
GARNITURI DE FRÂNE CU TAMBUR

Mai multe informaţii pe:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. CATALOGUL MEU ONLINE.
Acest sistem de catalog inovator bazat pe web a fost dezvoltat în exclusivitate pentru
TMD Friction şi conţine date de catalog detaliate, acoperind întreaga noastră gamă de produse.
Căutaţi piesa corespunzătoare fie prin numărul de piesă Textar, fie prin numerele de referinţă
OE sau de corespondenţă. De asemenea, funcţia de căutare specializată permite căutarea după
specificaţia produsului, cum ar fi lăţimea, înălţimea, grosimea, numărul indicatorilor de uzură
sau multe alte criterii, care fac cât se poate de facilă identificarea pieselor pentru frâne.
Noile produse vor fi afişate automat în urma actualizărilor săptămânale ale datelor. De aceea,
verificaţi frecvent pentru a aﬂa ce este nou.
În plus, Brakebook permite utilizatorilor înregistraţi să creeze cataloage în format PDF, adaptate
cerinţelor individuale ale acestora - fie pentru întreaga gamă de produse, fie pentru o selecţie de
produse, piese de la anumiţi producători sau chiar şi pentru modele speciale.
Astfel, clienţii dumneavoastră vor fi mereu la zi cu actualizările.

ASISTENŢĂ COMPLETĂ: 24/7/365.
Pe www.textar.com veţi găsi tot ceea ce merită să cunoaşteţi despre Textar. În fiecare zi, la
orice oră, întregul an. Fie că este vorba despre cataloagele de produse actuale, fie despre o
largă varietate de broşuri.

ASISTENŢĂ PENTRU COMERCIANŢI ȘI ATELIERE.
Recunoaşteţi faptul că Textar vă permite să oferiţi clienţilor dumneavoastră ceea ce este mai
bun. De aceea, vă sprijinim atât prin materialele şi broşurile publicitare Textar despre produse
şi tehnologie, cât şi prin alte servicii destinate comercianţilor şi atelierelor.
Buletinul nostru informativ are grijă ca dumneavoastră să fi ţi întotdeauna la curent cu cele mai
recente informaţii despre Textar.

APROFUNDAREA CUNOȘTINŢELOR.
ÎMBUNĂTĂŢIREA APTITUDINILOR.
Doriţi să fiţi la curent cu cele mai recente progrese din domeniul tehnologiei de frânare? Nu este
nicio problemă. Echipa noastră de experţi oferă în întreaga lume cursuri de formare, adaptate în
mod individual cerinţelor specifice ale atelierelor şi comercianţilor, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi satisfacţiei clienţilor.
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TMD ÎNSEAMNĂ TOTUL DESPRE
TEHNOLOGIA DE FRÂNARE.
În calitate de lider la nivel global în soluţii de frânare prin fricţiune, beneficiem de încrederea celor mai mari nume din sectorul
automobilelor şi industrial pentru a oferi soluţii de frânare eficiente, fiabile şi sigure. TMD Friction este furnizorul preferat al celor mai
importanţi producători globali de mărci de maşini şi de vehicule comerciale. Produsele noastre inovatoare sunt alese şi pentru
a asigura frânări eficiente şi sigure pentru unele dintre cele mai prestigioase serii de curse din lume, cum ar fi cursa de 24 de ore
de la Le Mans.

Peste o sută de ani în afacere au fost martorii creşterii şi progresului nostru, în evoluția noastră ca principal furnizor la nivel mondial
în sectorul frânării prin fricţiune. Succesul nostru continuu se bazează pe asigurarea excelenţei tehnice, a calităţii consecvente şi a
inovaţiei constante prin investiţiile intensive în departamentul de cercetare şi dezvoltare.
Soluţiile de mâine, dezvoltate de astăzi.
Dezvoltarea şi perfecţionarea produselor în vederea îmbunătăţirii performanţei pentru frânarea mai silenţioasă, mai lină şi mai eficientă, şi totodată mai responsabilă faţă de mediu, sunt procese continue. Investim anual peste 30 de milioane de euro pentru a asigura
nu doar satisfacerea cererilor de astăzi, însă şi inovarea în sectorul tehnologiei care va fi necesară mâine.

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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