ФАКТОРИ

НА ПА
ПАЗАРА

Ние в TMD Friction се гордеем
с умението си да бъдем първи на
пазара със спирачните си дискове
и накладки Textar, отстоявайки
реномето си на лидери в бранша
за фрикционни продукти.

НАЙ-ГОЛЯМАТА
АТ
АТА
А ГАМ
ГГАМА
А
ПРОДУКТОВА
Над 1900 видове накладки, над
1650 вида спирачни дискове, 425 вида
спирачни челюсти, 250 комплекта и 220
вида спирачни барабани доказват, че
Textar
extar предлага едно от най-големите
продуктови портфолиа за съвременни
моторни превозни средства.
В безкомпромисния си стремеж към
качество, дълъг експлоатационен
живот и висок спирачен комфорт
нашите специалисти са разработили
над 60 различни решения за
шумозаглушаване.

AUTOVIEW

LS12

LS12

TOYOTA

FORD

71% 25% 48%

VAUXHALL

Autoview е уникална онлайн
платформа, която търси
съвпадения между наличностите
за Вашия спирачен профил и
реалните данни за автомобилния
парк във Вашия район. Така се
постига значително намаляване
на необходимите стокови
наличности, а по този начин
се увеличава разнообразието
на артикули и се освобождават
парични средства, които
иначе са „заключени“
в поддържането на
остаряващи и излишни
наличности.

ПОД
3 ГОДИНИ

82%

ПОД
4 ГОДИНИ

20%

ПОД
5 ГОДИНИ

60%

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ
АКСЕСОАРИ
Продуктите на Textar се доставят с пълен
комплект аксесоари, които са включени
в цената, когато това е необходимо.
Затова няма скрити разходи и можете
да сте сигурни, че предлагате на
автосервизите едно пълно решение.
Ако го има в опаковката на оригиналното
оборудване, има го и в опаковката на Textar.

ПРЕМИУМ ПРОДУКТИ
О
ОДУКТИ
ОРИГИНАЛНО
ОБОРУДВАНЕ
АНЕ

Textar е марката оригинално оборудване,
предпочитана от много от водещите производители
на автомобили по света. Продуктовата ни гама за
следпродажбено обслужване се възползва от това
и от експертните ни знания, които гарантират, че
всички наши продукти отговарят на стандартите
на оригиналното оборудване.

НИЕ СМЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ

Ние не купуваме накладки от други места. Тъй като
сме глобален производител на фрикционни продукти,
можете да сте сигурни, че продуктите на Textar се
произвеждат по най-високите стандарти в нашите
собствени производствени бази.
Всички накладки Textar се произвеждат в Европа.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА
ПО ECE R90
ИЗИСКВАНИЯ — ECE R90 СПРЯМО TEXTAR

Накладките и дисковете
Textar не просто
отговарят на
разпоредбите на
Регламент ECE R90,
но и надвишават
законовите изисквания,
за да предоставят един
перфектно работещ
продукт абсолютно
всеки път.

СПИРАЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECE-R90

Средна стойност на силите на триене
Стойност на силите на горещо триене
Чувствителност към скоростта
Статично триене
Разстояние за спиране при изпитването на AMS
Изпитване за висока температура/скорост (фадинг)
Стойност на силите на студено триене
Стабилност при триене
КОМФОРТ

Изпитване на шум
Твърдост на педала
Реакция
ФИЗИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Свиваемост (горещо + студено)
Устойчивост на срязване
Топлоотвеждане
Корозия
Устойчивост на лак
Издуване на накладките
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

Живот на накладките
Живот на дисковете
Топлинно напукване на дисковете

Накладките Textar се произвеждат според спецификациите на оригиналното оборудване.
Останалите считат разпоредбите на Регламент ECE R90 за достатъчни.
Регламент ECE R90 не включва изпитвания за:
Разстояние за спиране
Издръжливост и живот на накладките
Шум и вибрации

ТЕХНИЧЕСКА
ДРЪЖКА
ПОДДРЪЖКА
И ОБУЧЕНИЕ
УЧЕНИЕ НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ
И КЛИЕНТИТЕ
КЛИЕНТИТ

Нашият екип от технически експерти
е винаги на разположение за съвети
и поддръжка. Предлагаме също така
и обучение по добри практики както на
посредниците, така и на автосервизите,
за да сме сигурни, че нашите продукти
се монтират правилно.

ПОДДРЪЖКА ЗА ПРОДАЖБИ
И МАРКЕТИНГ
Предлагаме разнообразни
услуги и поддръжка
в помощ на развитието
на Вашия бизнес.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

ИЗПИТВАНЕ И
ОЩЕ ИЗПИТВАНЕ

Докато фокусът на други производители пада основно върху цената, при
Textar фокусът е винаги върху премиум качество. Отделяме до три години за
разработването, изпитването и пускането на пазара на всеки нов продукт за
оригинално оборудване. Знанията, придобити от разработката на частта за
оригинално оборудване, се прехвърлят към нашата програма за
следпродажбено обслужване.
ЗАТОВА С TEXTAR МОЖЕТЕ ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ ПОЛУЧАВАТЕ
НАЙ-ДОБРОТО. НИЕ ГАРАНТИРАМЕ:

€30м

СЕ ИНВЕСТИРАТ
ВСЯКА ГОДИНА

ДО

1,000

ИЗПИТВАНИЯ
С ДИНАМОМЕТЪР

300

СЛУЖИТЕЛИ В
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

км
300,000
ИЗПИТВАНИЯ НА
ВСЯКА НАКЛАДКА

АВТОМОБИЛА,
41 ИЗПИТАТЕЛНИ

ИЗМИНАВАЩИ 3 МИЛИОНА
КИЛОМЕТРА ГОДИШНО

ИНОВАТИВНОСТ
Поддържаме позицията си на световни
лидери в областта на спирачните фрикционни
технологии, като поставяме иновациите
в основата на всичко, което правим, за да
предлагаме водещи продукти на пазара.
TMD Friction прокарва пътя за ново поколение
продукти за следпродажбено обслужване.
Докато другите следват стандартите, ние
ги създаваме.
ТОВА Е „ПРЕМИУМ“, ИЗВЕДЕНО
НА СЛЕДВАЩОТО НИВО...

BRAKEBOOK
Намирайте бързо точната част с Textar Brakebook просто като
използвате регистрационния номер на автомобила или инструмента
за сканиране на накладките. Достъпна онлайн и под формата на
приложение, тази интернет базирана каталожна система използва
актуални каталожни данни и предлага лесни за ползване
възможности за търсене.

100-ГОДИШЕН
ОПИТ

Благодарение на внедряването на
най-съвременните спирачни технологии,
спирачките Textar се изработват
прецизно и предлагат максимална
безопасност, производителност
и комфорт. Този безкомпромисен подход
е залегнал в принципите на Textar от над
100 години.
Това е причината Textar и досега да
продължава да бъде надежден партньор
на водещите производители на
автомобили по света.

ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

+49 (0)2171 703 2397
serviceline@tmdfriction.com

