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www.textar.com

FRÂNARE FĂRĂ NICIUN COMPROMIS.
Utilizând cea mai modernă tehnologie de frânare, frânele Textar sunt proiectate cu precizie, pentru a oferi siguranţă,
performanţă și confort maxim. Această abordare lipsită de compromisuri a constituit etosul Textar pentru mai mult de
100 de ani. Și acesta este și motivul pentru care Textar a rămas până în prezent un partener de încredere pentru cei mai
importanţi producători mondiali de vehicule.

PRODUSE DE FRICŢIUNE DE CALITATE.
PENTRU MĂRCI AUTO DE CALITATE.
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BAIC
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac

Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Dongfeng
FAW
Ferrari

Fiat
Ford
GAC
Geely
Greatwall
Haima
Honda
Hyundai
JAC
Jaguar
Jeep

JMC
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda

Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel / Vauxhall
Peugeot
Porsche
Proton
Renault
Rolls-Royce
SAIC
Seat

Škoda
Smart
SsangYong
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

TEXTAR. VIITORUL ÎN FRÂNARE.
Este posibil ca ceilalți să fie capabili să răspundă nevoilor actuale, însă privind în permanență în perspectivă, Textar
continuă să abordeze și aspecte noi.
De la soluțiile inovatoare de frânare, orientate spre viitor, pentru vehiculele hibride sau pentru dezvoltarea de produse
durabile care sunt mai bune pentru mediu, suntem întotdeauna cu un pas înainte. O mare proporție din plăcuțele de frână
Textar nu au avut conținut de cupru de câțiva ani, cu mult timp înainte de orice cerință legislativă. Iar la TMD Friction am
jucat un rol major și în dezvoltarea standardelor de clasificare ECO pentru materiale de fricțiune.
Programul TMD Friction de tehnologie destinată categoriilor ușoare vizează dezvoltarea mesei reduse și, în consecință,
fricțiune mult mai puțin poluantă. Odată cu această tehnologie, TMD Friction pregătește drumul pentru o nouă generație de
produse destinate pieței post-vânzare.
În timp ce alții urmează standardele, noi le creăm. Acesta este conceptul „premium” pe care îl ducem către
următorul nivel.
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NICIODATĂ CEL MAI IEFTIN. ÎNTOTDEAUNA CEL MAI BUN.
În timp ce alţi producători se concentrează în principal pe preţ,
alături de Textar concentrarea este întotdeauna pe calitatea
premium. La TMD Friction sacrificăm până la trei ani pentru a
elabora, testa și lansa fiecare nou produs pentru echipamente
originale.
Cunoștinţele dobândite în urma elaborării piesei pentru
echipamente originale sunt transferate către programul nostru
pentru piaţa post-vânzare. Astfel că, la Textar, puteţi fi siguri că
obţineţi ceea ce este cel mai bun.

··
··

Garantăm:
până la 1.000 de ore de testare pe dinamometre
proiectare intensivă NVH (Noise, Vibration, Harshness = zgomot,
vibraţie, asperitate) și pentru confort
evaluare computerizată a performanţei de frânare și a modelului de uzură
testare riguroasă de omologare în condiţii reale

ÎNALTĂ TEHNOLOGIE. PENTRU CELE MAI ÎNALTE CERINŢE.
Detaliile fac diferenţa. Fiecare dintre soluţiile noastre de tehnologii de frânare sunt ajustate cu precizie unui tip specific de
vehicul. Utilizăm 250 de formule diferite, în componenţa unora dintre ele fiind prezente peste 25 de materii
prime – potrivite în mod perfect pentru performanţa motorului, sarcini, sistemul de frânare și caracteristicile de
frânare ale fiecărui vehicul. Rezultatul: performanţă optimă la frânare și confort.
La TMD Friction, propriile noastre standarde sunt mult mai stricte decât cele impuse de standardul ECE R90, conform
regulamentulu U.E. pentru aprobarea plăcuţelor de frână pentru piaţa post-vânzare. Aceste standarde înalte sunt valoarea
noastră de referinţă și ne diferenţiază de concurenţii noștri.
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CALITATE. PENTRU ORICE CERINŢĂ.
Peste 1.500 de plăcuţe pentru frâne pe disc, peste 1.600 de discuri de frână, 400 de saboţi de frână și 300 de kituri,
precum și 200 de tamburi de frână, sunt dovada faptului că Textar oferă unul dintre cele mai extinse
portofolii de produse pentru vehiculele cu motor actuale.
Pentru a oferi obţine calitate fără niciun compromis, o durată lungă de viaţă și confort sporit la
frânare, specialiștii noștri au dezvoltat peste 60 de soluţii diferite pentru amortizarea fonică,
cum ar fi noua inserţie Q+. Astfel a apărut epad, o nouă generaţie în sectorul fricţiunii, care
datorită combinaţiei sale speciale de materiale asigură confortul optim la rulare și jante care
strălucesc de curăţenie. Incluse, de asemenea în cutie: toate accesoriile necesare pentru montaj.
* Disponibilitate în funcţie de regiune

Discurile de frână Textar reflectă și standardele de calitate ale unui lider de piaţă. Turnarea de calitate
superioară și acoperirea completă a suprafeţei asigură performanţa înaltă, siguranţa optimă și o durată lungă de viaţă.
Saboţii de frână și kiturile pentru saboţii de frână sunt disponibile pentru o gamă largă de vehicule. Kiturile pentru
saboţii de frână oferă avantaje enorme: cu toate componentele necesare montajului conţinute într-un singur kit,
montarea se face mai rapid și mai ușor.
Gama de produse Textar include și indicatori de uzură, accesorii, lichid de frână, agent pentru curăţarea frânelor și
lubrifiant, precum și componente hidraulice* și scule pentru frâne*.

DESIGN INTELIGENT, PÂNĂ LA ULTIMUL DETALIU.
Materialele de fricţiune specifice vehiculului și frânelor, teșirea plăcuţei, inserţiile pentru amortizarea zgomotelor și
agrafele elastice sunt numai câteva dintre detaliile care fac ca plăcuţele noastre să aibă un succes atât de mare în
sectorul echipamentelor originale și pe piaţa post-vânzare.
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7

8
9

1 Ștanţare pe spatele plăcuţei pentru
identificare durabilă
2 Agrafe elastice specifice sistemului de frâne
3 Inserţii pentru amortizarea zgomotelor
specifice vehiculului
4 Material de fricţiune specific vehiculului
5 Teșire pentru așezare îmbunătăţită și
confort sporit

6 Strat de acoperire prin vopsea pulverizată pentru
un finisaj curat și protecţie împotriva coroziunii
7 Substratul oferă o rezistenţă excelentă la rupere,
confort sporit și o barieră împotriva transferului termic
8 Adezivul asigură îmbinarea optimă între materialul de
fricţiuni și spatele plăcuţei
9 Spatele plăcuţei este specific pentru întrunirea celor mai
înalte cerinţe de rezistenţă ale materialelor

SIGURANŢĂ DUBLĂ:
Rezultatul optim al frânării poate fi obţinut numai cu
discuri de frână ajustate în mod precis la plăcuţa de
frână. Aceasta este filosofia care ne-a făcut și experţi în
sensul de adevărat „partener în tehnologii de fricţiune”
pentru produsele noastre.
Gama de discuri de frână Textar este fabricată în
conformitate strictă cu toleranţele pentru echipamentele
originale și întrunește, chiar și în prezent, cerinţele
viitoare ale standardului ECE R90.
Fabricate în mod standard din fontă de înaltă
calitate, discurile de frână fără strat de acoperire
de la Textar sunt soluţia perfectă pentru repararea
periodică și eficientă a frânelor.
Discurile de frână complet acoperite Textar Pro
protejează împotriva coroziunii și combină
performanţa cu estetica îmbunătăţită.
Sistemele de frânare pretenţioase sunt dotate
cu discuri de frână cu conţinut ridicat de carbon
Textar Pro+.
Oferind soluții pieței post-vânzare, Textar este
primul brand care lansează discuri de frână
compozite bicompuse.
Și un alt punct culminant în portofoliul discurilor
de frână Textar – discurile de frână cu rulmenţi de
roată / inele pentru senzor ABS.
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Mai multe informaţii pe:
www.brakebook.com
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MANUAL PENTRU FRÂNE. CATALOGUL MEU ONLINE.
Acest sistem de catalog inovator bazat pe web a fost dezvoltat în exclusivitate pentru TMD Friction
și 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 afișate automat în urma actualizărilor săptămânale ale datelor. De aceea,
verificaţi frecvent pentru a afla ce este nou.
În plus, Manualul pentru frâne 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 și pentru modele speciale.
Astfel, clienţii dumneavoastră vor fi mereu la zi cu actualizările.

ASISTENŢĂ COMPLETĂ: 24/7/365.
Atelierele noastre interactive oferă asistenţă tehnică și de marketing cuprinzătoare, de la
profesioniști pentru profesioniști. Intraţi pe www.textar-professional.com pentru a afla
despre modul în care Textar vă poate asista în promovarea portofoliului dumneavoastră de
asistenţă. În afară de informaţiile generale despre Textar, veţi găsi atât tutoriale și animaţii video,
cât și numeroase informaţii tehnice disponibile pentru a fi descărcate.
Pe www.textar.com veţi găsi tot ceea ce merită să cunoașteţi 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 broșuri.

ASISTENŢĂ PENTRU COMERCIANŢI ȘI ATELIERE.
Recunoașteţi faptul că Textar vă permite să oferiţi clienţilor dumneavoastră ceea ce este mai
bun. De aceea vă sprijinim atât prin materialele și broșurile publicitare Textar despre produse și
tehnologie, cât și prin alte servicii destinate comercianţilor și atelierelor.
Buletinul nostru informativ are grijă ca dumneavoastră să fiţi 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 și comercianţilor, pentru îmbunătăţirea
cunoștinţelor și 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 și industrial pentru a oferi soluţii de frânare eficiente, fiabile și sigure. TMD Friction este furnizorul preferat al celor mai
importanţi producători globali de mărci de mașini și de vehicule comerciale. De asemenea, produsele noastre inovatoare sunt alese și
pentru a asigura frânări eficiente și sigure pentru unele dintre cele mai prestigioase serii de curse din lume, cum ar fi cursa de 24 de ore
de la Le Mans.
Ieri. Astăzi. Mâine.
Peste o sută de ani în afacere au fost martorii creșterii și 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 și a
inovaţiei constante prin investiţiile intensive în departamentul de cercetare și dezvoltare.

Dezvoltarea și perfecţionarea produselor în vederea îmbunătăţirii performanţei pentru frânarea mai silenţioasă, mai lină și mai eficientă,
și totodată mai responsabilă faţă de mediu, sunt procese continue. Investim anual peste 30 de milioane de euro pentru a asigura nu
doar satisfacerea cererii de astăzi, dar și inovarea în sectorul tehnologiei care va fi necesară mâine.
TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germania
T. +49 (0) 2171 - 703-0
F. +49 (0) 2171 - 23 88

E-mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Soluţiile de mâine, dezvoltate de astăzi.

