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www.textar.com

HAMOWANIE BEZ KOMPROMISÓW.
Precyzyjnie zaprojektowane hamulce Textar to nowatorskie technologie hamowania, które zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo, wydajność i komfort. To bezkompromisowe podejście charakteryzuje markę Textar od ponad 100 lat.
Właśnie dlatego Textar niezmiennie pozostaje zaufanym partnerem wiodących na świecie producentów pojazdów.

WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY CIERNE.
DLA WYSOKIEJ JAKOŚCI MAREK.
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. PRZYSZŁOŚĆ HAMOWANIA.
Inni mogą zaspokajać bieżące potrzeby, jednak Textar – kierując część swoich myśli ku przyszłości – wciąż dokonuje
przełomów.
Czy to podczas tworzenia innowacyjnego, zorientowanego przyszłościowo osprzętu hamulcowego do pojazdów
hybrydowych, czy opracowywania lepszych dla środowiska naturalnego produktów zrównoważonych, jesteśmy
zawsze o krok do przodu. Spora część klocków hamulcowych Textar od lat nie zawiera miedzi – pod tym względem
znacznie wyprzedziliśmy wymagania prawne. TMD Friction również odgrywa ważną rolę w rozwoju standardów
klasyfikacyjnych ECO dla materiałów ciernych.
Program „Lekka technologia TMD Friction” koncentruje się na rozwoju rozwiązań ciernych o niewielkiej masie, a tym
samym – bardziej przyjaznych dla środowiska. Dzięki tej technologii TMD Friction toruje drogę nowej generacji
produktów rynku wtórnego.
Gdy inni przestrzegają norm i standardów, my je ustanawiamy. To jakość „premium” na wyższym poziomie.
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NIGDY NAJTAŃSZE. ZAWSZE NAJLEPSZE.
Podczas gdy inni producenci koncentrują się głównie na
cenie, Textar zawsze koncentruje się na najwyższej jakości.
TMD Friction poświęca nawet trzy lata na opracowanie,
przebadanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu w
jakości oryginalnego wyposażenia.
Wiedza zdobyta w trakcie prac nad oryginalnymi częściami
jest przenoszona do naszej oferty dostępnej na rynku
wtórnym. Dlatego możesz mieć pewność, że od marki Textar
dostajesz to, co najlepsze.

··
··

Gwarantujemy:
do 1000 godzin testów na hamowni,
wytężoną pracę projektową w zakresie technologii NVH
(ograniczenie hałasu, wibracji, wstrząsów) i komfortu,
komputerową ocenę skuteczności hamowania i wzoru zużycia,
rygorystyczne badania homologacyjne w warunkach rzeczywistych.

NAJWYŻSZA TECHNOLOGIA.
ABY SPROSTAĆ NAJWYŻSZYM WYMAGANIOM.
O różnicy decydują detale. Każde z naszych zaawansowanych technologicznie rozwiązań hamulcowych jest
precyzyjnie dopasowane do konkretnego typu pojazdu. Wykorzystujemy 250 różnych receptur (w skład niektórych
wchodzi ponad 25 surowców) idealnie dopasowanych do parametrów silnika, obciążeń, układu hamulcowego oraz
charakterystyki hamowania każdego pojazdu. Rezultatem jest optymalna wydajność hamowania i komfort.
Normy TMD Friction są znacznie bardziej rygorystyczne niż normy ECE R90, unijnego rozporządzenia
dotyczącego dopuszczenia klocków hamulcowych do obrotu na rynku wtórnym.
Wysokie standardy są dla nas punktem odniesienia
i odróżniają nas od konkurencji.
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JAKOŚĆ. ABY SPEŁNIĆ WSZYSTKIE OCZEKIWANIA.
Ponad 1500 klocków do hamulców tarczowych, ponad 1600 tarcz hamulcowych, 400 szczęk hamulcowych
oraz 300 zestawów, a także 200 bębnów hamulcowych stanowi dowód na to, że Textar dysponuje jedną
z najszerszych ofert produktów do współczesnych pojazdów silnikowych.

* Dostępne w wybranych krajach /regionach

Podążając za bezkompromisową jakością, dłuższą żywotnością i wysokim komfortem
hamowania nasi specjaliści opracowali ponad 60 różnych rozwiązań w zakresie tłumienia
hałasu, jak nowa podkładka tłumiąca drgania Q+. Oferujemy również klocek epad — nowej
generacji produkt cierny zapewniający optymalny komfort jazdy i krystalicznie czyste obręcze
kół dzięki specjalnej mieszance materiałowej. W opakowaniu znajdują się również wszystkie
akcesoria niezbędne do montażu.
Tarcze hamulcowe Textar odzwierciedlają standardy jakościowe lidera rynku. Wysokiej jakości odlewy
i całkowite pokrycie powierzchni zapewniają wysoką wydajność, optymalne bezpieczeństwo oraz długą
żywotność.
Dostępne są szczęki hamulcowe i zestawy szczęk hamulcowych do szerokiej gamy pojazdów. Zestawy szczęk
hamulcowych oferują ogromne korzyści, ponieważ wszystkie podzespoły potrzebne do montażu zawarte
w jednym zestawie sprawiają, że montaż jest szybszy i prostszy.
Asortyment Textar obejmuje również wskaźniki zużycia, akcesoria, płyn hamulcowy, środek czyszczący i smar
do hamulców, jak również podzespoły hydrauliczne* i narzędzia do naprawy i montażu hamulców*.

INTELIGENTNY DESIGN,
PO NAJDROBNIEJSZY SZCZEGÓŁ.
Dostosowane do danego pojazdu i układu hamulcowego materiały cierne, fazowanie klocków, podkładki
tłumiące i zaciski sprężyn - to tylko kilka zalet, dzięki którym nasze klocki odnoszą tak wielki sukces zarówno
na rynku oryginalnego wyposażenia, jak i na rynku wtórnym.
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1 Trwała identyfikacja dzięki tłoczeniu na tylnej płytce.
2 Sprężyna mocująca dostosowana
do poszczególnych układów hamulcowych.

6 Czyste wykończenie i ochrona przed korozją dzięki
powłoce lakierowanej proszkowo.

3 Podkładki tłumiące dostosowane
do poszczególnych pojazdów.

7 Warstwa pośrednia gwarantująca doskonałą wytrzymałość
na ścinanie, lepszy komfort i zabezpieczenie przed
przepływem ciepła.

4 Materiał cierny dostosowany
do poszczególnych pojazdów.

8 Klej zapewniający optymalną przyczepność pomiędzy
materiałem ciernym a tylną płytką.

5 Fazowanie zapewniające lepsze osadzenie
i większy komfort.

9 Tylna płytka zaprojektowana tak, aby spełniać najwyższe
wymagania dotyczące wytrzymałości materiałowej.

PODWÓJNE
BEZPIECZEŃSTWO:
Optymalny rezultat hamowania można osiągnąć
wyłącznie przy użyciu tarcz hamulcowych
dopasowanych precyzyjnie do klocka hamulcowego.
Ta filozofia uczyniła z nas ekspertów w kwestii doboru
doskonale współgrających ze sobą produktów ciernych.
Asortyment tarcz hamulcowych Textar jest
produkowany z zachowaniem ścisłych tolerancji
wymiarowych oryginalnego wyposażenia i już teraz
spełnia przyszłe wymogi ECE R90.
Niepowleczone tarcze hamulcowe Textar
wytworzone z wysokiej jakości żeliwa są
doskonałym rozwiązaniem w przypadku
szybkiej i skutecznej naprawy hamulca.
Całkowicie powleczone tarcze hamulcowe
Textar Pro chronią przed korozją łącząc
wydajność z lepszą estetyką.
Wymagające systemy hamulcowe są
wyposażone w wysoko nawęglane
tarcze hamulcowe Textar Pro+.
Oferując rozwiązania OE dla rynku wtórnego,
Textar jako pierwszy wprowadził dwuczęściowe
kompozytowe tarcze hamulcowe.
Inną nowością w portfolio tarcz hamulcowych
Textar jest tarcza hamulcowa z łożyskiem
koła/pierścieniem czujnika ABS.
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Więcej informacji na stronie:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. MÓJ KATALOG HAMULCÓW ONLINE.
Opracowany wyłącznie dla TMD Friction nowatorski katalog internetowy zawiera
szczegółowe dane katalogowe obejmujące cały nasz asortyment.
Odpowiednią część można wyszukać po numerze części Textar, po numerze oryginalnego
wyposażenia lub fragmentarycznym numerze referencyjnym. Funkcja wyszukiwania
eksperckiego umożliwia także wyszukiwanie produktów według parametrów takich jak
szerokość, wysokość, grubość, liczba czujników zużycia i wielu innych kryteriów.
Dzięki temu identyfikacja części hamulcowych jest niezwykle prosta.
Nowe produkty wyświetlają się automatycznie po cotygodniowej aktualizacji danych.
Dlatego odwiedzaj nas często, aby poznawać nowości.
Ponadto Brakebook umożliwia zarejestrowanym użytkownikom tworzenie katalogów
PDF dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb — zarówno katalogów całego
asortymentu, jak i wybranych produktów, części poszczególnych producentów, a nawet
części do modeli specjalnych. Dzięki temu Twoi klienci będą zawsze na bieżąco.

PEŁNY ZAKRES USŁUG: całą dobę,
siedem dni w tygodniu, przez cały rok.
Nasz interaktywny warsztat to kompleksowe techniczne i marketingowe wsparcie oferowane
profesjonalistom przez profesjonalistów. Odwiedź stronę www.textar-professional.com,
aby dowiedzieć się jak Textar może pomóc w promowaniu Twojej oferty usług. Znajdziesz
tam ogólną prezentację marki Textar, samouczki wideo i animacje, a także sporo informacji
technicznych z możliwością do pobrania.
Na www.textar.com znajdziesz wszystkie ważne informacje o marce Textar. Całą dobę, siedem
dni w tygodniu, przez cały rok. Zarówno aktualne katalogi produktów, jak i szeroką ofertę broszur.

WSPARCIE DLA DYSTRYBUTORÓW I WARSZTATÓW.
Przyznasz, że dzięki marce Textar możesz oferować klientom to, co najlepsze. Zapewniamy Ci
również wsparcie w postaci materiałów reklamowych i broszur na temat produktów i technologii
Textar, a także inne usługi dedykowane dystrybutorom i warsztatom.
Dzięki naszemu newsletterowi jesteś zawsze na bieżąco z najświeższymi informacjami na temat Textar.

POGŁĘBIANIE WIEDZY. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI.
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii hamulcowych?
Nie ma problemu. Nasz zespół ekspertów oferuje dostępne na całym świecie kursy
szkoleniowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb warsztatów i dystrybutorów, które są
doskonałą okazją poszerzenia wiedzy i zwiększenia zadowolenia klientów.
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W TMD CHODZI O TECHNOLOGIĘ HAMOWANIA.
Jesteśmy światowym liderem w zakresie rozwiązań hamulców ciernych. Ufają nam największe marki branży motoryzacyjnej
i przemysłowej, którym dostarczamy wydajne, niezawodne i bezpieczne produkty stosowane w układach hamowania. TMD Friction
jest preferowanym dostawcą czołowych światowych marek samochodów i producentów pojazdów użytkowych. Nasze nowatorskie
produkty są wybierane również, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne hamowanie w trakcie najbardziej prestiżowych rajdów,
takich jak Le Mans 24 hours.
Wczoraj. Dziś. Jutro.
Przez ponad sto lat na rynku rozwijaliśmy się stając się wiodącym na świecie dostawcą hamulców ciernych. Nasz ciągły sukces
opiera się na technicznej doskonałości, konsekwentnej dbałości o jakość i ciągłym wprowadzaniu innowacji dzięki inwestycjom
w badania i rozwój.
Rozwiązania przyszłości opracowane już dzisiaj

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
T. +49 2171 - 2703-0
E-Mail: info@tmdfriction.com
F. +49 2171 - 23 88
www.tmdfriction.com
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Rozwój i udoskonalanie produktów dla poprawy wydajności, dla cichszego, bardziej płynnego, jeszcze skuteczniejszego i ekologicznie
odpowiedzialnego hamowania jest nieustającym procesem. Każdego roku inwestujemy ponad 30 milionów euro, aby zyskać pewność,
że sprostamy nie tylko oczekiwaniom teraźniejszości, ale również wprowadzimy technologię, niezbędną w przyszłości.

