YENİLİK. YÜKSEK PERFORMANS. GÜVENLİK.
DÜN. BUGÜN. YARIN.

www.textar.com

HEPSİ VAR. TAVİZ HARİÇ.
Birinci sınıf seviyede fren teknolojisi istiyorsanız, Textar ile güvenli taraftasınız. Konu yenilikçi çözümlere, en üstün kaliteye,
maksimum güvenliğe ve en uygun fren konforuna gelince, hiç taviz vermeyiz. Ve bunu 100 yılı așkın bir süredir
yapmaktayız. Dünya çapında lider otomobil üreticilerinin tedarikçisi ve geliștirme ortağı olmamızın bir nedeni var.

BİRİNCİ SINIF DİSKLİ FREN BALATALARI.
BİRİNCİ SINIF MARKALAR İÇİN.
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

GELECEK TEXTAR İLE FREN YAPIYOR.
Diğerleri güncel ihtiyaçları karșılayabilir, ancak bir gözü daima geleceğe dönük Textar ilkleri gerçekleștirir.
Hibrid araçlar için gelecek odaklı yenilikçi fren çözümlerinden, çevre için daha iyi olan sürdürülebilir ürünler geliștirmeye
kadar her zaman bir adım öndeyiz. Textar fren balatalarının büyük bir kısmı, mevcut yasal gerekliliklerin ötesine geçerek
birkaç yıl boyunca bakırlașmaz. Üstelik TMD Friction olarak, sürtünme malzemeleri için ECO sınıflandırma standartlarının
geliștirilmesinde önemli bir rol oynamıș bulunmaktayız.
TMD Friction Lightweight Technology (Hafif Teknoloji) programı ise hafif ve dolayısıyla daha çevre dostu sürtünme sistemleri
geliștirmeye odaklanmıștır. TMD Friction bu teknolojiyle yeni nesil satıș sonrası ürünlerinin önünü açar.
Diğerleri standartlara uyar - bizse onları belirleriz. İște bir üst seviyeye tașınan “kalite” budur.
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İLGİNÇ DEĞİL. ORİJİNAL.
Diğer üreticilerin fiyata güvendikleri yerde biz birinci sınıf kaliteye
güveniyoruz. Ve TMD Friction markası altında yeni bir orijinal
ekipman ürününü geliștirmek, test etmek ve onaylamak için
kendimize 3 yıla kadar zaman tanıyoruz.
Bu, yedek parça piyasası için de faydalı olur: çünkü burada,
orijinal ekipmanda olduğu gibi geliștirme ve üretimden gelen
aynı bilgi ve beceriden faydalanılır. Orijinalden șașmayın!

··
·
·

Size garanti ediyoruz:
1.000 saate kadar laboratuvar testleri
Konfor tutumunun yoğun testleri
Fren ve sürtünme tutumunun bilgisayar kontrollü
değerlendirmesi
Gerçek koșullarda en zorlu onay testleri

YÜKSEK TEKNOLOJİ. EN YÜKSEK TALEPLER İÇİN
Farkları detaylar yaratır: Fren teknolojisi çözümlerimizin her biri tam olarak ilgili araç tipine göre uyarlanmıștır.
Bu nedenle kısmen 25‘den fazla ham madde içeren 250 farklı formül kullanıyoruz - her aracın motor gücüne,
sürüș yüküne, fren sistemine ve karakteristiğine göre en iyi șekilde uyarlanmıș olarak.
Böylece en üstün seviyede fren konforuna ulașabiliyoruz.
Bizim ölçümüz TMD Friction ürün belgesidir. Böylece bizim ölçütümüz, yedek parça piyasası için diskli fren balatalarının
onayına dair EU yönetmeliği olan ECE R90 Avrupa denetim standardının çok üzerindedir.
Ve bu bizi kesinlikle rakiplerimizden farklı kılar.
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KALİTE. HERKES İÇİN.
1.500‘den fazla diskli fren balatası, 1.600‘den fazla fren diski, 400 fren pabucu ve 300 kit ve ayrıca 200 fren kampanası... böylece Textar güncel olarak üretilen araçlar için en geniș ürün çeșitliliğinden birini sunmaktadır.
Tavizsiz kalite, uzun ömür ve yüksek fren konforu peșindeki uzmanlarımız, yeni Q+ șim
gibi 60’ın üzerinde farklı gürültü sönümleme çözümü geliștirmiștir. Textar kutusunda elbette,
kurulum için gerekli olan aksesuar da bulunmaktadır. Ve epad diskli fren balatalarımızın
güncel jenerasyonu, özel malzeme karıșımı ile sürüș konforunun özellikle yüksek ve jantların
parlak bir temizlikte olmasını sağlar.
Textar, fren disklerinde de bir piyasa liderinin kalitesini sunar. Yüksek kaliteli döküm ve tam yüzeyli kaplama:
Bu yüksek performans, uzun kullanım ömrü ve güvence demektir.
* Bölgeye bağlı olarak mevcuttur

Hızlı ve kolay montaj için Textar programında, fren pabuçlarının yanı sıra fren pabucu kitleri de bulunmaktadır.
Bunlar oldukça avantajlıdır, çünkü montaj için gerekli olan tüm parçalar bir depolama yerinde kolayca bulunur
ve hızlıca monte edilir.
Textar ürün çeșitliliğini așınma göstergesi, aksesuar, fren sıvısı, fren temizleme maddesi ve yağlama maddesinin yanı
sıra fren hidroliği* ve fren el aletleri* de tamamlar.

EN KÜÇÜK DETAYINA KADAR DÜȘÜNÜLMÜȘ.
Araç ve frene özgü sürtünme malzemeleri, balata eğimleri, ses sönümleme önlemleri ve yaylar, diskli fren
balatalarımızı orijinal ekipman olarak ve yedek parça piyasasında bu kadar bașarılı yapan sadece birkaç özelliktir.
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1 Sırt kabartması, diskli fren balatasının kalıcı olarak
tanımlanabilir durumda kalmasını sağlar.

6 Pudra boya kaplaması, temiz bir finiș ve paslanmaya
karșı koruma sağlar.

2 Frene özgü yaylar, diskli fren balatasının fren
kaliperinde en uygun șekilde hareket etmesini sağlar.

7 Ara katman, kayma mukavemetinin yüksek olmasını,
ısı geçișinin azaltılmasını ve fren konforunun en
uygun șekle getirilmesini sağlar.

3 Araca özgü sönümleme sacı
4 Araca özgü sürtünme malzemesi
5 Balata eğimi, giriș tutumunun en uygun șekilde
gerçekleșmesini sağlar ve en üstün fren
konforunu destekler.

8 Yapıștırıcı, balata kütlesini ve tașıyıcı plakayı güvenli
bir șekilde birbirlerine sabitler.
9 Tașıyıcı plaka, üstün malzeme mukavemeti sayesinde
mükemmel güvenlik sağlar.

İKİ KAT GÜVENLİ.
En uygun frenleme sonucu sadece tam olarak fren
balatasına göre uyarlanmıș fren diskleri ile elde
edilebilir. Bu felsefe bizi ürünlerimizin ilgili
„Sürtünme ortağı“ bakımından da uzman durumuna
getirmiștir. Textar fren diski programı bu nedenle tam
olarak orijinal ekipman toleranslarına göre üretilir ve
șimdiden geleceğin ECE R90 taleplerini yerine getirir.

Standart olarak yüksek kaliteli dökme demirden
üretilen Textar kaplanmamıș fren diskleri,
zamanında ve etkin fren tamiri için mükemmel
bir çözümdür.
Tamamen kaplanmıș Textar Pro fren diskleri
korozyona karșı koruma sağlar ve performansı
gelișmiș estetikle birleștirir.
Yüksek talebe maruz kalan fren sistemleri
Textar Pro+ yüksek karbonlu fren diskleri ile
donatılmıștır.
Satıș sonrası pazarına OE çözümlerini getiren
Textar, iki parçalı kompozit fren disklerini piyasaya
süren ilk markadır.
Textar ürün portföyünün öne çıkan bir diğer
üyesi ise tekerlek rulmanlı / ABS sensör halkalı
fren diskleridir.
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Daha fazla bilgiyi
www.brakebook.com
internet sitesinden bulabilirsiniz.
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BRAKEBOOK. ONLINE KATALOĞUM.
TMD Friction için özel olarak geliștirilmiș olan katalog sistemi, tüm ürün yelpazesinin en güncel
katalog verilerini kullanmaktadır.
Textar ürün, orijinal ekipman, veya referans numaraları ile hedef odaklı arayın. Örn. genișlik,
uzunluk, kalınlık, așınma göstergesi sayısı ve daha fazlası gibi ürün kriterlerini içeren uzman
arama seçeneği de fren parçalarının tanımlanmasını oldukça kolaylaștırır.
Yeni ürünler her hafta her veri güncellemesinden sonra listelenir. Bu nedenle yeni ürünlerimiz
hakkında düzenli olarak bilgi edinin.
Brakebook ayrıca kayıtlı kullanıcılara, kendi talepleri doğrultusunda özel PDF katalogları olușturma
imkanı sağlar - isteğe göre tüm ürün paleti, ürün paletinin bir kısmı, belirli üreticilerin ürünleri veya
özel modeller için dahi. Her zaman güncel.

TAM HİZMET: 24/7/365.
İnteraktif atölyemiz uzmandan uzmana kapsamlı destek sunar – hem teknik sorularda hem de
pazarlama konusunda: www.textar-profi.de internet sitesinden, servis sunumunuzun
reklamını Textar ile birlikte nasıl daha iyi bir șekilde sergileyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Textar hakkında genel bilgilerin ve ayrıca videoların ve animasyonların yanı sıra,
sizin için önemli olan tüm teknik içerikler indirmeniz için hazır bulunmaktadır.
www.textar.com internet sitesinden Textar markası hakkında bilmeniz gereken her bilgiyi bulabilirsiniz. Yılın her günü ve her saatinde. İster güncel ürün katalogları olsun ister çeșitli broșürler.

BAYİLER VE ATÖLYELER İÇİN DESTEK.
Siz müșterilerinize Textar’ın üstün kalitesini sunuyorsunuz ve bu nedenle biz de sizi Textar ile
destekliyoruz - basılı reklam, ürün ve teknik ile ilgili broșürler ve ayrıca bayiler ve atölyeler için
daha fazla teklifler.
E bültenlerimiz ile Textar müșterileri her zaman güncel kalır, çünkü biz size Textar hakkında tüm
güncel bilgileri sunuyoruz.

İYİ EĞİTİM. EN DÜZGÜN UYGULAMA.
Sürekli daha hızlı ilerleyen teknik gelișmeye rağmen her zaman güncel kalın: Bunu, dünya
çapında eğitim veren eğitmenler ekibimiz sağlar. Bunlar, her atölyeye ve bayiye göre özel olarak
uyarlanır. Daha fazla bilgi ve beceri ve müșteri memnuniyeti için.

7

FREN TEKNOLOJİSİ BİZİM DÜNYAMIZDIR.
Fren sürtünme çözümlerinde küresel bir lider olarak etkin, emniyetli ve güvenli frenleme uygulamalarında otomobil ve sanayi
sektöründeki en büyük markaların güvenilir ortağıyız. TMD Friction dünyanın önde gelen otomobil markaları ve ticari araç üreticileri
için tercih edilen tedarikçi konumundadır. Yarıș sporları için tasarlanmıș olan diskli fren balatalarımız en bilinen yarıș serilerinden
bazılarında kullanılmaktadır, bunların arasında Le Mans‘nun 24 saat yarıșı da bulunmaktadır.
Dün. Bugün. Yarın.
Geliștirme ve üretim alanlarında 100 yılı așkın deneyimimiz bizi diskli fren balataları hakkında uzman kılmıștır. Bu bașarı,
R&D yatırım hacmimiz ile tetiklenen teknik mükemmellik, güvenilir kalite ve aralıksız yenilik gücüne dayanmaktadır.
Yarın için çözümler bugünden geliștirilmiștir.

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

E-posta: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Ürünlerimizin yeniden geliștirilmesi ve geliștirilmeye devam edilmesi bizim için aralıksız bir ișlemdir. Böylece sadece daha sessiz ve
daha rahat olmakla kalmayan ayrıca daha etkili ve çevreye daha uyumlu fren balataları olușmaktadır. Ürünlerimizin gelecekte de her
yeni talebin üstesinden gelebilmesi için yılda 30 milyon Avro’dan fazla yatırım yapmaktayız.

