FACTORI

PE P
PIAȚĂ
La TMD Friction, suntem mândri
de ccapacitatea noastră de a fi primii
pe pi
piață cu plăcuțele de frână și
discurile noastre de frână Textar,
dovedind acreditările noastre ca lideri
în industria produselor de fricțiune.

CEA MAI MARE
RE GAMĂ
DE PRODUSE
Peste
este 1900 de plăcuțe pentru discuri
de frână, peste 1650 de discuri de frână,
425 de saboți de frână, 250 de seturi
și 220 de tamburi de frână dovedesc
faptul că Textar
extar oferă unul dintre cele
mai mari portofolii de produse pentru
autovehiculele actuale.
În urmărirea fără compromis a calității,
a duratei de viață îndelungate și
a confortului ridicat la frânare, specialiștii
noștri au dezvoltatt peste 60 de soluții
diferite de amortizare a zgomotului.

AUTOVIEW
Autoview este o platformă online
unică, care potrivește profilul
stocurilor dumneavoastră de
produse de frânare cu datele reale
ale parcului auto din regiunea dvs.
Oferind reduceri majore ale
stocurilor, sporindu-vă
disponibilitatea și reducând
numerarul legat de stocurile
vechi și redundante.
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SET COMPLET DE ACCESORII
Produsele Textar sunt livrate împreună cu
setul complet de accesorii în trusă și sunt
incluse în preț atunci când este necesar.
Deci, nu există nimic suplimentar ascuns
și asigură faptul că puteți oferi o soluție
completă în garaje. Dacă este în trusa OE,
atunci este în trusa Textar.

PRODUSE
SE OE
PREMIUM

Textar este marca OE de primă alegere pentru mulți
dintre cei mai importanți producători de vehicule
din lume. Gama noastră de produse post-vânzare
beneficiază de aceste cunoștințe și expertiză,
asigurând faptul că toate produsele noastre
sunt produse la un standard OE.

FABRICATE
INTERN
Nu mergem la cumpărături pentru plăcuțele noastre
de frână; ca producător mondial de produse de fricțiune,
vă putem asigura că Textar a fost fabricat la cele
mai înalte standarde, în facilitățile noastre interne.
Toate plăcuțele Textar sunt fabricate în Europa.

REZULTAT DE TESTARE ECE R90
Toate plăcuțele și discurile
Textar nu doar că respectă
regulamentele ECE R90,
însă și depășesc cerințele
legale, pentru a oferi un
produs perfect performant,
de fiecare dată.

CERINȚE - ECE-R90 VERSUS TEXTAR

PERFORMANȚĂ DE FRÂNARE

Valoarea fricțiunii medii
Valoarea fricțiunii la cald
Sensibilitate la viteză
Fricțiune statică
Distanța de oprire AMS
Temp. înaltă/test de viteză (atenuare graduală)
Valoarea fricțiunii la rece
Stabilitatea fricțiunii
CONFORT

Testări de zgomot
Senzație la acționarea pedalei
Reacție
TESTĂRI FIZICE ALE PRODUSELOR

Compresibilitate (cald + rece)
Rezistență la forfecare
Transfer termic
Corodare
Rezistența vopselei
Umflarea plăcuței
DURABILITATE

Durata de viață a plăcuței
Durata de viață a discului
Fisurarea termică a discului

Plăcuțele Textar sunt fabricate în conformitate cu specificația OE. Alții consideră
că regulamentul ECE-R90 este cel adecvat. Regulamentul ECE-90 nu testează:
Distanța de oprire
Durabilitatea și durata de viață a plăcuței
Zgomotul și vibrațiile

ECE-R90

ASISTENȚĂ
TEHNICĂ
IR
IRE
ȘI INSTRUIRE
NGAJ
NGAJ
A AȚ
AI
PENTRU ANGAJAȚI
ȘI CLIENȚI
Echipa noastră de experți tehnici
stă mereu la dispoziție pentru a oferi
asemenea
consultanță și asistență. De asemenea,
oferim și cursuri de bune practici,
practici
atât pentru fabrici, câtt și pentru garaje,
garaje
pentru a ne asigura că produsele noastre
sunt montate corect.

SUPORT DE
VÂNZĂRI ȘI DE
G
MARKETING
Oferim o gamă de servicii și
asistență pentru a vă ajuta
să vă dezvoltați afacerea.

CERCETARE
ȘI DEZVOLTARE

TESTARE ȘI
SUPRATESTARE

În timp ce alți producători se concentrează în principal pe preț, cu Textar accentul este
întotdeauna pus pe o calitate premium. Avem nevoie până la trei ani pentru dezvoltare,
testare și punere pe piață a fiecărui produs OE nou. Cunoștințele dobândite în urma
dezvoltării componentei de echipament original sunt transferate programului nostru
de producție post-vânzare.
ASTFEL ÎNCÂT, CU TEXTAR, PUTEȚI FI SIGURI CĂ OBȚINEȚI CEEA CE ESTE CEL MAI BUN.
GARANTĂM:

€30m

300

INVESTIȚI ANUAL

PÂNĂ LA

1,000

DE ORE DE TESTĂRI
DINAMOMETRICE

DE ANGAJAȚI
ÎN CERCETARE
ȘI DEZVOLTARE

km
300,000
DE TESTARE PENTRU

TESTARE
41DEDE VEHICULE

FIECARE PLĂCUȚĂ

CU 3 MILIOANE DE KM PARCURȘI ANUAL

INOVATOR
Ne-am menținut poziția de lider mondial în tehnologia
de frânare prin fricțiune punând inovația în centrul
a tot ceea ce facem, pentru a oferi produse de top.
TMD Friction deschide calea pentru o nouă generație
de produse pentru piața post-vânzare. În timp ce alții
respectă standardele – noi le stabilim.
ACEASTA ESTE ACȚIUNEA „PREMIUM”
SPRE URMĂTORUL NIVEL…

BRAKEBOOK
Găsiți rapid componenta potrivită cu Textar Brakebook, utilizând pur și
simplu numărul de șasiu al vehiculului sau instrumentul de scanare a
plăcuțelor. Disponibil online și ca aplicație, sistemul de catalogare bazat
pe internet a fost dezvolt
dezvoltat utilizând date de catalog actualizate și oferă
facile.
utilizatorilor opțiuni de căutare facile

100 DE ANI DE
EXPERIENȚĂ

Utilizând tehnologia de frânare de ultimă oră,
frânele Textar sunt proiectate cu precizie
pentru a oferi siguranță, performanță
și confort maxime. Această abordare fără
compromisuri a continuat să fie filozofia
Textar de mai bine de 100 de ani.
Și acesta este motivul pentru care Textar
rămâne un partener de încredere pentru
producătorii mondiali de vehicule din prezent.

LINIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

+49 (0)2171 703 2397

serviceline@tmdfriction.com

