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FÉKEZÉS KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL.
A legmodernebb féktechnológia alkalmazásával a Textar fékek precíziós kialakítása maximális biztonságot, teljesítményt és
kényelmet nyújt. Ez a kompromisszummentes megközelítés képezi a Textar lényegét immár több mint 100 éve. Ugyanez az
oka annak is, hogy napjaink vezető járműgyártói továbbra is a Textart választják megbízhat partnerükként.

MINŐSÉGI SÚRLÓDÁSOS TERMÉKEK.
MINŐSÉGI MÁRKÁKHOZ.
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. A FÉKEZÉS JÖVŐJE.
Míg mások a jelenlegi követelményeknek próbálnak megfelelni, a Textar a jövőt szem előtt tartva mindig élen jár.
A hibrid járművek jövőorientált fékezési megoldásainak megújítása és a környezetet kevésbé károsító, fenntartható termékek kifejlesztése révén egy lépéssel mindig előrébb járunk. A Textar fékbetétek nagy része már évek óta rézmentesen
készül, messze megelőzve a jogszabályi követelményeket. A TMD Frictionnél ugyancsak meghatározó szerepet játszottunk
a súrlódó anyagok ECO osztályozási szabványainak kifejlesztése során.
A TMD Friction Lightweight Technology programja a könnyű és következetesen környezetbarátabb súrlódási megoldások
fejlesztésére összpontosít. Ezzel a technológiával a TMD Friction az utángyártott termékek új generációját készíti elő.
Míg mások követik a szabványokat – mi alakítjuk azokat. Ez a „prémium” magasabb szintre emelése.
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SOHA NEM A LEGOLCSÓBB. MINDIG A LEGJOBB.
Míg más gyártók főleg az árra koncentrálnak, a Textar mindig
a prémium minőséget tartja szem előtt. A TMD Frictionnél akár
három évet is fordítunk az új eredeti termékek fejlesztésére,
tesztelésére és piaci bevezetésére.
Az eredeti alkatrészek területén végzett fejlesztéseink során
szerzett tudásunkat utángyártott termékeink programjára
visszük át. A Textarral így Ön biztos lehet benne, hogy a
legjobbat kapja.

··
··

Amit garantálunk:
Akár 1000 órányi dinamométeres tesztelés
Intenzív NVH (zaj, rezgés, keménység)
és komfort mérnöki munka
A fékteljesítmény és kopási minta számítógépes elemzése
Szigorú homologizációs tesztelés valós körülmények között

CSÚCSTECHNOLÓGIA. A LENAGYOBB IGÉNYEKRE.
A különbség a részletekben rejlik. Minden egyes féktechnológiai megoldásunkat precízen az adott járműtípusra szabunk.
250 különféle formulát alkalmazunk, ezek közül néhány több mint 25 nyersanyagból áll – tökéletesen az egyes járművek
motorteljesítményére, terhelésére, fékrendszerére és fékezési jellemzőire szabva.
Az eredmény: optimális fékteljesítmény és kényelem.
A TMD Frictionnél alkalmazott új szabványaink jóval szigorúbbak az EU által az utángyártott fékbetétekre alkalmazott
ECE R90 szabványnál. Ezek a magas követelmények jelentik számunkra a mércét, megkülönböztetve versenytársainktól.
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MINŐSÉG. MINDEN KÖVETELMÉNYHEZ.
Több mint 1500 féktárcsabetét, 1600 féktárcsa, 400 fékpofa és 300 készlet, illetve 200 fékdob mutatja,
hogy a Textar az egyik legnagyobb termékkínálatot biztosítja a jelenlegi gépjárművek számára.
A minőségre, hosszú élettartamra és magas fékezési kényelemre való kompromisszummentes
törekvés során specialistáink több mint 60 olyan különböző zajcsökkentési megoldást fejlesztettek
ki, mint az új Q+ alátétlemez. Vagy említhetnénk az epad elnevezésű új generációs súrlódó anyagot,
amely különleges anyagkeverékének köszönhetően optimális vezetési kényelmet és ragyogóan
tiszta tárcsákat garantál. A doboz tartalma továbbá: a beszereléshez szükséges összes kiegészítő.

* Az adott régiótól függően elérhető

A Textar féktárcsái a piacvezető minőségi szabványait is tükrözik. A legkiválóbb minőségű öntvény és
a teljes felületbevonat kiváló teljesítményt, optimális biztonságot és hosszú élettartamot biztosítanak.
Járművek széles választékára állnak rendelkezésre fékpofák és fékpofakészletek. A fékpofakészletek hatalmas
előnyt kínálnak: mivel a készlet tartalmazza a beszereléshez szükséges összes alkatrészt, a szerelés így
gyorsabb és egyszerűbb.
A Textar termékcsalád kopásjelzőket, kiegészítőket, fékfolyadékot, féktisztítót és kenőanyagot,
valamint hidraulikus alkatrészeket* és fékszerszámokat* is tartalmaz.

INTELLIGENS DIZÁJN, A LEGUTOLSÓ RÉSZLETIG.
Az adott járművekre és fékekre szabott súrlódó anyagok, fékbetétformák, csillapító alátétlemezek és rugókengyelek
csak néhány olyan jellemző, ami olyan sikeressé teszik fékbetétjeinket az eredeti és az utángyártott alkatrészek piacán.
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1 Hátlapjelölés a tartós azonosítás érdekében
2 Fékrendszer-specifikus rugókengyelek
3 Járműspecifikus csillapító alátétlemezek
4 Járműspecifikus súrlódó anyag
5 Jobb illeszkedést és nagyobb kényelmet
lehetővé tevő fékbetétformák

6 Porlakkozott bevonat a tiszta felület
és korrózióvédelem érdekében
7 Az alsó réteg kiváló nyírószilárdságot, nagyobb
kényelmet és hőátadás elleni védelmet nyújt
8 A ragasztóanyag a súrlódó anyag és a hátlap
közti optimális kötést garantálja
9 A hátlap megfelel az anyagerősséggel szemben
támasztott legmagasabb követelményeknek

KETTŐS BIZTONSÁG:
Az optimális fékhatás csak a precízen a fémbetétre
szabott féktárcsákkal érhető el. Ezzel a filozófiával
válhattunk szakértővé a termékeink számára megfelelő
„súrlódó pár” kiválasztása terén is.
A Textar féktárcsa termékpalettát szigorúan az eredeti
gyártók tűréshatárainak, illetve már most a jövőre
vonatkozó ECE R90 szabvány követelményeinek
megfelelően gyártják.

A Textar alapkivitelben kiváló minőségű, bevonat
nélküli öntöttvasból készült féktárcsái tökéletes
megoldást jelentenek az időszerű és hatékony
fékszerelés számára.
A teljes bevonattal ellátott Textar Pro féktárcsák védenek a korrózió ellen, a teljesítményt jobb
megjelenéssel kombinálva.
A nagy igényeket támasztó fékrendszerek Textar Pro+
high-carbon féktárcsákkal vannak szerelve.
Eredeti alkatrészmegoldásoknak az utángyártott
alkatrészek piacára történő bevezetésével a Textar
kínált elsőként kétrészes kompozit féktárcsákat.
A Textar féktárcsakínálatának további fénypontja –
féktárcsák kerékcsapággyal / ABS érzékelő gyűrűkkel.
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További információk:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. AZ ONLINE KATALÓGUSOM.
Ezt a legkorszerűbb webalapú katalógusrendszert kizárólag a TMD Friction számára fejlesztettük
ki, és a teljes termékpalettánkat lefedve részletes katalógusinformációkat tartalmaz.
Találja meg a megfelelő alkatrészt Textar cikkszám, az eredeti alkatrész cikkszáma vagy
kereszthivatkozási szám alapján. A részletes keresőfunkció számos olyan feltétel alapján teszi
lehetővé a termékek keresését, mint a termék szélessége, magassága, vastagsága, kopásjelzők
száma, a lehető legegyszerűbbé téve a fékalkatrészek azonosítását.
Az új termékek automatikusan megjelennek a hetente végzett adatfrissítéseket követően.
Az újdonságok 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.

SZÜNTELEN SZOLGÁLTATÁS: 24 ÓRÁBAN,
AZ ÉV MINDEN NAPJÁN.
Interaktív műhelyünk átfogó műszaki és marketingtámogatást nyújt szakértőktől szakértőknek.
Látogasson el a www.textar-professional.com weboldalra, és tudja meg, hogy a Textar
miként segíthet Önnek szervizszolgáltatásainak népszerűsítésében.
A Textarral kapcsolatos általános információk mellett oktató videóanyagokat és animációkat,
valamint letölthető műszaki információk széles választékát találhatja meg itt.
A www.textar.com mindent szükséges tudnivalót megtalálhat a Textarról. Minden nap,
bármikor, egész évben. Legyen szó az aktuális termékkatalógusokról vagy nagy választékban
elérhető brosúrákról.

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
brosúrákkal, 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 EGYET JELENT A FÉKTECHNOLÓGIÁVAL.
A fékezés súrlódó megoldásainak világviszonylatban vezető gyártójaként az autóipar és az ipar számos ágazata bízik meg bennünk,
mert hatékony, megbízható és biztonságos fékezési alkalmazásokat kínálunk. A TMD Friction a világ vezető autómárkáinak és
haszonjármű-gyártóinak 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.
Tegnap. Ma. Holnap.
Több mint száz éves múltunk alatt növekedtünk és prosperáltunk, és a világ élenjáró, súrlódó fék beszállítójává váltunk.
Töretlen sikerünk alapja, hogy technikai kiválóságot, konzisztens minőséget és állandó innovációt kínálunk jelentős beruházásainknak
köszönhetően a K + F területén.
A holnap megoldásait már ma kifejlesztjük.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Németország
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

E-mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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A termékek fejlesztése és tökéletesítése egy állandó folyamat a teljesítmény javítása érdekében a csendesebb, simább, hatékonyabb és
környezettudatosabb fékezés eléréséhez. Évente több mint 30 millió eurót ruházunk be azért, hogy ne csak a ma elvárásainak feleljünk
meg, hanem úttörők legyünk azokban a technológiákban is, amelyekre holnap lesz szükség.

