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НАДІЙНІСТ� ТА �Е�ПЕКА!
�оли йдеться про ідеальні гальмівні колодки для сучасного вантажного транспорту, не можливо пройти
повз Textar. Вантажівки, причепи, міські та туристичні автобуси – у Textar є сучасні рішення для гальм 99%
усіх європейських комерційних транспортних засобів. �к світовий лідер у розробці і виробництві гальмівних
колодок для сучасного вантажного транспорту та постачальник на конвеєри оригінальної комплектації і на
ринок запчастин, Textar забезпечує надійність та впевнене гальмування, на яке здатне тільки оригінальне
обладнання. �е дарма 70% усіх комерційних транспортних засобів в �вропі з барабанними гальмами також
обладнанні гальмівними накладками Textar.
�аксимум інновацій. Textar першим запропонував незалежному ринку запчастин сучасні дискові гальмівні
колодки полегшеної конструкції, що забезпечують не тільки надійне та комфортне гальмування, але й більш
ефективне та екологічно чисте.

П�ТУ�НІ К���ДКИ. Д�Я П�ТУ�НИ� МАР�К
Textar п�ста�аль��к �р��і�аль���� ��ла��а��я �ля к���е�рі� п�ту���� а�т���р����кі� п� �сь�му с�іту:
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

І ��ДНИ� К�ПР�МІСІ�!
Гальмівні колодки вантажного транспорту щоденно піддаються високим навантаженням, адже,
щоб загальмувати вантажівку потрібно значно більше енергії ніж для її розгону та прискорення.
Напр�кла�: �вигун потужністю 340 кВт може за 45 секунд прискорити 40-тонну вантажівку до 80 км/год.
Але для завершеного, за 3 секунди, екстреного гальмування від 80 до 0 км/год, необхідна потужність гальм
3300 кВт. �е неймовірно високе навантаження на порівняно невелику деталь - гальмівну колодку.
Тому будь-який компроміс стосовно якості тут може мати занадто дорогі наслідки.
Textar у�с��л�� с���� �е�пеку. �е� ������ «але».
Тому розробка матеріалу сучасної гальмівної колодки займає часу до 3-х років та проходить
велику кількість суворих випробуваннь перш ніж потрапить на ринок:

··
·
·

до 300 000 тестових кілометрів і до 2 000 годин стендових випробувань;
комп‘ютерний аналіз та оцінка гальмівних характеристик та зносу;
найсуворіші випробування в реальних умовах для отримання допусків
у виробництво та експлуатацію;
інтенсивні випробування комфортності гальмування.

ПРЕМІУМ ЯК ЄДИНИЙ СТАНДАРТ
Вимушений простій комерційного транспорту, через обслуговування, чи ремонт, приносять власнику більше
втрат ніж витрати на його експлуатацію. Textar має тут чим зарадити: і це саме якість преміум-класу.
Бо вона здатна «загальмувати» навіть витрати на ТО та відтермінувати ремонти. А надійність та ефективність
приводять до успіху. Гальмівні колодки Textar пропонують ідеальне поєднання довговічності, високої стійкості до
зносу та стабільності коефіцієнта тертя. Тож з самого початку покладайтеся на якість преміум-класу від Textar.
податки та страхування 5%

амортизація 20%

дорожні збори 3%
шини 4%
запчастини 4%
технічне обслуговування 5%

інші фіксовані витрати 10%
паливо 19%

зарплата 30%
Запасні частини складають лише незначну долю загальних витрат транспортної компанії. Але там,
де заощаджують на якості запчастин, мають високі витрати на технічне обслуговування та ремонт.
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МИ ЙДЕМ� Д� МЕ�І М���И����,
��� �И НЕ МУСИ�И ����� Р��ИТИ
Гальмівні колодки, особливо у комерційних транспортних засобах, піддаються
екстремально високим навантаженням, саме тому до них висуваються
надзвичайні вимоги. Вирішальним тут є не тільки якість фрикційного матеріалу,
але й надійність його кріплення до металевої основи колодки. Ось чому при
виробництві гальмівних колодок комерційних транспортних засобів TMD Friction,
в залежності від застосування та температурного навантаження, застосовує
різні інноваційні потужні методи механічного сполучення:

··
·
·
·

�авунна основа колодки
з формованими штифтами

стале�а �с���а к�л��к� � лату���м� �т��там�;
�а�у��а �с���а к�л��к� � лату���м� �т��там�;
�а�у��а �с���а к�л��к� � ��рм��а��м� �т��там�
(інтегрована чавунна основа);
стале�а �с���а к�л��к� � метале��� сітк��,
також називають „сітка зварювальна“;

Основа колодки
з латунними штифтами

�с���а п�ле��е��� к��струк�і� � �т��там�;

Пере�а�а сп����а�а: �авіть при екстремально тривалому температурному
навантаженні технології TMD гарантують надійне з’єднання фрикційного матеріалу
та основи колодки, а отже й максимальний рівень безпеки та комфорту.
Основа колодки
з металевою сіткою

�одаткова інформація на
укра���м����� ст�рі�ка�
сайту виробника:
www.textar.com

ІН�ДІ МЕН�Е ��НА�АЄ �НА�Н� �І���Е
Зниження витрат завдяки зменшенню ваги деталей та загальної маси транспортного засобу, економію палива
та кращу екологічність через зменшення викидів CO2 - пропонують дискові гальмівні колодки Textar особливої
полегшеної конструкції з програми «Light Technology» від TMD Friction. TMD Friction перший виробник, що
пропонує такі інноваційні технології навіть для ринку запчастин. Очевидні переваги для власників автопарків
та експедиторів: стандартні гальмівні колодки легко замінити колодками полегшеної конструкції, оскільки
їх геометричні параметри співпадають. Тож скористайтеся новітніми технологіями TMD Friction та скоротіть
Ваші витрати. �а україномовних сторінках www.textar.com Ви знайдете більше інформації та калькулятор, що
допоможе точніше порахувати потенціал економії по Вашому автопарку при умові використання інноваційних
дискових колодок з програми «Light Technology» від TMD Friction.
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К�АДРАТУРА КРУ�А
Ма�те �ел�кі ��іку�а��я? ��іку�те �е �іль����! �нікальний асортимент дискових гальмівних колодок,
виготовлених за технологіями оригінального обладнання та ще й з застосуванням запатентованих
конструктивних методів з‘єднання фрикційного матеріалу та основи колодки від TMD Friction не має рівних
собі на міжнародному ринку запасних частин. �аші гальмівні колодки для комерційного транспорту ідеально
поєднують можливість довготривалої експлуатації, помірного – більш повільного зношування дисків, барабанів
та високої гальмівної потужності. �ропозиція з понад 750 дискових та барабанних гальмівних колодок, кожна
з яких спеціально розроблена для конкретного застосування і є доказом першокласної якості.
�азом із виробниками вантажівок, осей і гальм, ми розробляємо оптимальні конструктивні рішення окремо для
кожного конкретного застосування. �аші гальмівні ноу-хау ефективно працюють в комерційних транспортних
засобах: тягачах, причепах, міських та туристичних автобусах. �аме таким чином лідером ринку став наш
фрикційний матеріал T090 для барабанних гальм, розроблений разом та для осей BPW та матеріал T0100
спеціально для SAF. � обох цих випадках Textar є єдиним постачальником для оригінального обладнання
відповідних причепів.
А дисковий гальмівний матеріал T7400 залишається першим вибором для оригінального обладнання міських
автобусів завдяки його неперевершеним гальмівним якостям та зносостійкості. �ропозиція Textar містить
не лише високоякісні гальмівні колодки та диски, але й індикатори та датчики зносу та аксесуари.
Тож з розвитком пропозиції гальмівних колодок полегшеної конструкції для вантажних автомобілів, яка
вказує шлях у майбутнє максимально ефективного та екологічно безпечного гальмування, Textar пропонує
повний асортимент для найвищих вимог.

+
150 600+

ДИСК��И� �А��МІ�НИ� К���Д�К
�АРА�АНИ� �А��МІ�Н� К���Д�К

�одаткова інформація на
укра���м����� ст�рі�ка�
сайту виробника:
www.textar.com
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BRAKEBOOK. �А� ПЕРС�НА��НИЙ �Н�АЙН-КАТА���
�озроблена спеціально для TMD Friction система каталогів містить найактуальніші
дані про всю пропозицію.
�ожливість підбору за артикулом Textar, - OE, штрих-кодом, або за номером аналога.
�ункція експертного пошуку - за характеристиками та параметрами деталі,
як, наприклад, ширина, довжина, товщина, кількість індикаторів зносу та ін.,
спрощує ідентифікацію гальмівної деталі.
�ані доповнюються та актуалізуються щотижня. Тому варто регулярно переглядати
інформацію про доповнення пропозиції новими продуктами.
Brakebook надає можливість зареєстрованим споживачам за власними потребами
генерувати індивідуальні каталоги в PDF-форматі на ввесь асортимент, або його частину;
для артикулів конкретного виробника, або навіть для окремих моделей. Тут завжди лише
актуальна інформація.

СЕР�ІС: 24/7/365.
�а україномовних сторінках www.textar.com Ви знайдете всю необхідну інформацію про
марку та продукцію Textar. �ожного дня в будь-яку годину протягом року. �ивіться в
каталогах та в численних брошурах.

ПІДТРИМКА Т�Р���И� ПАРТНЕРІ� ТА СТ�
Ви пропонуєте Вашим клієнтам високоякісні деталі від Textar і ми підтримуємо
Вас рекламною інформацією, брошурами про продукцію та технології та іншими
рекламними матеріалами для торгівельних мереж та �ТО.
�егулярні інтернет-новини від Textar допоможуть Вам бути в курсі усіх останніх подій
та актуальної інформації про технології та продукцію марки Textar.

П�СТІЙНЕ НА��АННЯ - �ИС�КИЙ РІ�ЕН� СЕР�ІСУ
�езважаючи на швидкий темп розвитку технологій важливо і можливо залишатись
в курсі прогресу. �аша команда тренерів забезпечує клієнтів навчанням та тренінгами,
спеціально адаптованими під потреби майстерні або торгової мережі.
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�А��МІ�НІ ТЕ�Н����І� - НА� С�ІТ
�к світовий лідер у фрикційних технологіях, Textar користується довірою потужних виробників та іменитих брендів
автопромисловості. TMD Friction забезпечує надійність та високу ефективність фрикційних матеріалів для будьякого застосування. �реміум-якість продукції робить TMD Friction бажаним постачальником для майже усіх легкових
автоконвеєрів та виробників комерційних автомобілів. �аші гальмівні колодки для спорту та перегонів використовуються
в популярних серіях перегонів, серед яких, наприклад, 24 годинні перегони �е-�ан.

Більш ніж 100-річний досвід розробки та виробництва зробив нас провідним постачальником гальмівних колодок.
�ей успіх обумовлений технічною досконалістю, надійною якістю та постійними інноваціями через безперервні інвестиції
в дослідження та технологічний розвиток.
Те���л��і� ма��ут�ь��� р��р��ле�і ��е сь�����і
�озробка нової та подальше удосконалення нашої продукції – тривають у нас постійно. Так виробляються гальмівні
колодки, які не тільки забезпечують комфорт, але й більшу ефективність та екологічність гальмування.

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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