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www.textar.com

ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ.
Όταν πρόκειται για την τεχνολογία πέδησης σε κορυφαίο επίπεδο, με την Textar είστε ασφαλείς.
Δεν γνωρίζουμε συμβιβασμούς όταν πρόκειται για πρωτοποριακές λύσεις, κορυφαία ποιότητα,
μέγιστη ασφάλεια και απαράμιλλη άνεση στο φρενάρισμα. Και όλα αυτά, εδώ και περισσότερα
από 100 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε προμηθευτές και συνεργάτες στην εξέλιξη
προϊόντων των κορυφαίων κατασκευαστών οχημάτων του κόσμου.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ.
ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΜΑΡΚΕΣ.
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

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΜΕ TEXTAR.
Άλλοι μπορεί να αντιμετωπίζουν τρέχουσες ανάγκες, ωστόσο η Textar, έχοντας πάντα το βλέμμα
στο μέλλον, συνεχίζει να πρωτοπορεί.
Από τη δημιουργία καινοτόμων, προσανατολισμένων στο μέλλον, λύσεων πέδησης για υβριδικά
οχήματα έως την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων που είναι καλύτερα για το περιβάλλον, είμαστε
πάντα ένα βήμα μπροστά. Μεγάλο ποσοστό των τακακιών φρένων της Textar είναι απαλλαγμένα
από χαλκό εδώ και αρκετά χρόνια, πολύ πιο πριν από οποιεσδήποτε νομοθετικές απαιτήσεις.
Επιπλέον, στην TMD Friction παίξαμε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των προτύπων ταξινόμησης
ECO για υλικά τριβής.
Το πρόγραμμα TMD Friction Lightweight Technology εστιάζει στην ανάπτυξη ελαφριάς και, κατά
συνέπεια, πιο φιλικής προς το περιβάλλον, τριβής. Με αυτήν την τεχνολογία, η TMD Friction ανοίγει
το δρόμο για μια νέα γενιά προϊόντων δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών.
Τη στιγμή που άλλοι ακολουθούν τα πρότυπα, εμείς τα διαμορφώνουμε. «Premium» σε
άλλο επίπεδο.
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ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΕΞΥΠΝΟ. ΑΛΛΑ ΓΝΗΣΙΟ.
Τη στιγμή που άλλοι κατασκευαστές ποντάρουν
κυρίως στην τιμή, εμείς ποντάρουμε στην κορυφαία
ποιότητα. Και γι’ αυτό στην TMD Friction
ασχολούμαστε έως και 3 χρόνια για να
αναπτύξουμε, να δοκιμάσουμε και να εγκρίνουμε
ένα νέο προϊόν αρχικού εξοπλισμού.
Το όφελος είναι και για την αγορά ανταλλακτικών:
γιατί κι εδώ όπως και στον αρχικό εξοπλισμό
διοχετεύεται η τεχνογνωσία από την ανάπτυξη και
την παραγωγή. Ποντάρετε στο γνήσιο!

··
·
·

Εγγυόμαστε τα εξής:
Έως 1.000 ώρες στην τράπεζα δοκιμών
Εντατικές δοκιμές της συμπεριφοράς άνεσης
Αξιολόγηση της συμπεριφοράς πέδησης και
φθοράς μέσω υπολογιστή
Αυστηρότατες δοκιμές έγκρισης υπό
πραγματικές συνθήκες

ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά: Η καθεμιά από τις λύσεις μας στην τεχνολογία πέδησης
είναι προσαρμοσμένη με ακρίβεια στον αντίστοιχο τύπο οχήματος. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε 250 διαφορετικές συνθέσεις, μερικές φορές με περισσότερες από 25 πρώτες ύλες - με
βέλτιστη προσαρμογή στην εκάστοτε ισχύ κινητήρα, το οδηγικό φορτίο και το σύστημα πέδησης
και τα χαρακτηριστικά του. Έτσι επιτυγχάνουμε το ανώτατο επίπεδο άνεσης στο φρενάρισμα.
Μέτρο μας είναι οι προδιαγραφές της TMD Friction. Ο πήχης μας βρίσκεται πολύ ψηλότερα από το
ευρωπαϊκό πρότυπο ελέγχου ECE R90, την Οδηγία της ΕΕ για την
έγκριση τακακιών για την αγορά ανταλλακτικών. Κι αυτό μας κάνει
και ξεχωρίζουμε ξεκάθαρα από τους ανταγωνιστές μας.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Περισσότερα από 1.500 τακάκια δισκόφρενων, περισσότερες από 1.600 δισκόπλακες,
400 σιαγώνες φρένων, 300 κιτ και 200 ταμπούρα... με αυτά η Textar προσφέρει μία
από τις μεγαλύτερες γκάμες για σύγχρονα οχήματα.

νιά
*Διαθέσιμα ανάλογα με την περιοχή

Στα πλαίσια των χωρίς συμβιβασμούς προσπαθειών μας για ποιότητα, μακρά διάρκεια σέρβις και υψηλή άνεση πέδησης, οι ειδικοί της εταιρείας μας
ανέπτυξαν περισσότερες από 60 διαφορετικές λύσεις απόσβεσης θορύβου,
όπως το νέο τακάκι Q+. Το Textar Box περιέχει βέβαια και τα πρόσθετα
εξαρτήματα που είναι αναγκαία για την τοποθέτηση. Και η τρέχουσα γετων τακακιών epad μας με το ειδικό της μείγμα υλικών εξασφαλίζει ιδιαίτερη
άνεση πορείας και πεντακάθαρες ζάντες που αστράφτουν.
Αλλά και στις δισκόπλακες η Textar διαθέτει την ποιότητα του ηγέτη της αγοράς.
Υψηλής ποιότητας χυτό υλικό και επίστρωση σε όλη την επιφάνεια:
Αυτό σημαίνει υψηλή απόδοση, μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια.
Για τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση, το πρόγραμμα της Textar, εκτός από σιαγώνες
φρένων, περιλαμβάνει και κιτ σιαγώνων. Τα κιτ εξασφαλίζουν μεγάλα πλεονεκτήματα,
γιατί όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την τοποθέτηση είναι πάντα πρόχειρα στην
αποθήκη και τοποθετούνται γρήγορα.

Δείκτης φθοράς, πρόσθετα εξαρτήματα, υγρό φρένων, καθαριστικό φρένων και λιπαντικό
ολοκληρώνουν τη γκάμα προϊόντων της Textar, όπως και τα υδραυλικά εξαρτήματα φρένων*
και τα εργαλεία φρένων*.

ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.

Ειδικά για τα οχήματα και τα φρένα υλικά τριβής, κεκλιμένες επιφάνειες τακακιών, μέτρα απόσβεσης του
θορύβου και ελατήρια είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα τακάκια μας να έχουν τόση
επιτυχία στην αγορά αρχικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών.
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1 Η εγχάραξη στη ράχη εξασφαλίζει
τη διαρκή δυνατότητα ταυτοποίησης
του τακακιού.

6 Η επίστρωση με βαφή σε σκόνη
εξασφαλίζει καθαρό φινίρισμα και
αντιδιαβρωτική προστασία

2 Τα ειδικά ελατήρια φρένων εξασφαλίζουν
τη βέλτιστη οδήγηση του τακακιού στη
δαγκάνα.

7 Το ενδιάμεσο στρώμα εξασφαλίζει υψηλή
αντοχή στη διάτμηση, μειωμένη
θερμοπερατότητα και μέγιστη άνεση στο
φρενάρισμα.

3 Το ειδικό για το κάθε όχημα
έλασμα απόσβεσης.
4 Το ειδικό για το κάθε όχημα υλικό τριβής.
5 Η κεκλιμένη επιφάνεια του τακακιού
εξασφαλίζει τη βέλτιστη συμπεριφορά
προσαρμογής και αυξάνει την άνεση σε
κορυφαία επίπεδα.

8 Η κολλητική ουσία συνδέει τη μάζα του
τακακιού και την πλάκα φορέα μεταξύ τους
με ασφάλεια.
9 Η πλάκα φορέας φροντίζει για τη μέγιστη
ασφάλεια χάρη στην κορυφαία αντοχή των
υλικών.

ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Το ιδανικό αποτέλεσμα της πέδησης
εξασφαλίζεται μόνο με δισκόπλακες
προσαρμοσμένες με ακρίβεια στο τακάκι.
Η φιλοσοφία αυτή μας έκανε ειδικούς και
στους εκάστοτε „συνεργάτες τριβής“ των
προϊόντων μας. Έτσι, το πρόγραμμα της
Textar για δισκόπλακες κατασκευάζεται
τηρώντας αυστηρά τις ανοχές του αρχικού
εξοπλισμού και πληρεί ήδη από σήμερα τις
μελλοντικές απαιτήσεις του
προτύπου ECE R90.
Κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο
στη βασική τους έκδοση, οι μη επιχρισμένες (uncoated)
δισκόπλακες της Textar αποτελούν την ιδανική λύση για
μία γρήγορη και οικονομική επισκευή των φρένων.
Οι πλήρως επιχρισμένες (coated) δισκόπλακες Textar
Pro διαθέτουν προστασία από τη σκουριά συνδυάζοντας
απόδοση και βελτιωμένη αισθητική.
Στα υψηλών απαιτήσεων συστήματα πέδησης ταιριάζουν
οι δισκόπλακες Textar Pro+ υψηλής περιεκτικότητας σε
άνθρακα.
Παρέχοντας λύσεις γνήσιων ανταλλακτικών στη
δευτερογενή αγορά ανταλλακτικών, η Textar ήταν η
πρώτη εταιρεία που εισήγαγε στην αγορά σύνθετους
δίσκους φρένων δύο τεμαχίων.
Ακόμα μια κορυφαία στιγμή στην γκάμα δίσκων φρένων
της Textar – δισκόπλακες με σετ ρουλεμάν τροχού /
δακτυλίους αισθητήρα ABS.
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Περισσότερες
πληροφορίες
στη διεύθυνση:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥ ONLINE.
Το σύστημα καταλόγου που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την TMD Friction
χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα δεδομένα καταλόγου για ολόκληρη την γκάμα προϊόντων.
Κάντε στοχευμένη αναζήτηση ανά κωδικό είδους της Textar, αρχικού εξοπλισμού ή ειδικής
αναφοράς. Αλλά και η σύνθετη αναζήτηση με βάση κριτήρια του προϊόντος όπως π.χ.
πλάτος, μήκος, πάχος, αριθμό δεικτών φθοράς και πολλά άλλα, κάνει την αναγνώριση
των εξαρτημάτων των φρένων ευκολότερη από ποτέ.
Νέα προϊόντα προστίθενται στον κατάλογο κάθε εβδομάδα μετά από κάθε επικαιροποίηση
των δεδομένων. Έτσι, μπορείτε να ενημερώνεστε τακτικά για τα νέα προϊόντα μας.
Το Brakebook επιτρέπει επιπλέον στους εγγεγραμμένους χρήστες να συντάσσουν
εξατομικευμένους καταλόγους PDF σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις - για όλη τη
γκάμα προϊόντων, για μερικά προϊόντα, για είδη συγκεκριμένων κατασκευαστών ή και για
ειδικά μοντέλα. Πάντα στην επικαιρότητα.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: 24/7/365.
Το διαδραστικό μας συνεργείο παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη από επαγγελματίες σε
επαγγελματίες - για τεχνικές ερωτήσεις αλλά και στον τομέα του μάρκετινγκ: στη διεύθυνση
www.textar-proﬁ.de θα έχετε την εμπειρία του πώς μπορείτε να παρουσιάσετε τις υπηρεσίες σας
ακόμη καλύτερα σε συνεργασία με την Textar. Εκτός από γενικές πληροφορίες για την Textar,
βίντεο και animations, έχετε στη διάθεσή σας για λήψη όλο το τεχνικό υλικό που σας ενδιαφέρει.
Στη διεύθυνση www.textar.com θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μάρκα Textar.
Κάθε μέρα και κάθε ώρα του χρόνου. Είτε πρόκειται για καταλόγους προϊόντων, είτε για μια μεγάλη
σειρά από φυλλάδια.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.
Προσφέρετε στους πελάτες σας την κορυφαία ποιότητα της Textar, και για το λόγο αυτό εμείς
στην Textar σας υποστηρίζουμε με διαφήμιση, φυλλάδια προϊόντων και τεχνικές πληροφορίες,
καθώς και με άλλες προσφορές για το εμπόριο και το συνεργείο.
Με το newsletter μας οι πελάτες της Textar παραμένουν πάντα ενήμεροι, μια και τους παρέχουμε
επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα όσα αφορούν τη μάρκα Textar.

ΚΑΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Παρά το γεγονός ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, μπορείτε να
παραμείνετε πάντα ενημερωμένοι: Για το σκοπό αυτό μεριμνά η εκπαιδευτική μας ομάδα με τη
διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλον τον κόσμο. Τα προγράμματα αυτά
προσαρμόζονται ειδικά για το συνεργείο και το εμπόριο. Για περισσότερη τεχνογνωσία και
μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών.
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H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο
ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ.
Έχοντας κατακτήσει μία παγκοσμίως ηγετική θέση στον τομέα των λύσεων πέδησης, τα μεγαλύτερα ονόματα
στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας μάς εμπιστεύονται για την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των εφαρμογών πέδησης της εταιρείας μας. Η TMD Friction είναι ο
προμηθευτής που προτιμούν οι κορυφαίοι παγκοσμίως κατασκευαστές αυτοκινήτων και οχημάτων εμπορικής
χρήσης.
Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας καθιστά την TMD Friction την πρώτη σε προτίμηση προμηθεύτρια όλων
σχεδόν των κατασκευαστών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων. Επιπλέον, είμαστε από τους
κορυφαίους προμηθευτές στον τομέα των οχημάτων σταθερής τροχιάς. Τα τακάκια μας για αγώνες
αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται σε μερικές από τις δημοφιλέστερες αγωνιστικές σειρές, όπως για παράδειγμα
στον 24ωρο αγώνα του Le Mans.
Παρελθόν. Παρόν. Μέλλον.
Περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στην εξέλιξη και την κατασκευή μας έφεραν στην κορυφή στον
τομέα των τακακιών. Η επιτυχία αυτή βασίζεται στην τεχνική υπεροχή, την αξιοπιστία στην ποιότητα και τη
διαρκή δυναμική καινοτομίας, καθοδηγούμενη από τον όγκο των επενδύσεών μας στον τομέα της έρευνας
και της ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη και η μετεξέλιξη των προϊόντων μας είναι για μας μια συνεχής διαδικασία. Έτσι δημιουργούμε
τακάκια όχι μόνο πιο αθόρυβα και άνετα, αλλά και πιο αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Επενδύουμε περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ώστε τα προϊόντα μας να μπορούν να
ανταποκρίνονται σε κάθε νέα απαίτηση ακόμα και μελλοντικά.
TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
Τηλ.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

e-mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Λύσεις για το αύριο - ήδη από σήμερα.

