ПОСЕРЕДНИКИ

НА РИНК
РИНКУ

У TMD Friction ми пишаємося нашою
здатністю бути першими на ринку
завдяки нашим гальмовим колодкам і
гальмовим дискам Textar і тим самим
підтверджуємо свій досвід в якості
лідерів промисловості у виготовленні
фрикційних продуктів.

НАЙБІЛЬШИЙ
АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ
Більше ніж 1900 гальмових колодок
дискових гальм, більше 1650 гальмових
дисків, 425 гальмових колодок, 250
комплектів барабанних гальм і 220
гальмових барабанів — усе це слугує
доказом того, що Textar
extar пропонує один
із найбільших асортиментів продукції для
сучасних автотранспортних засобів.
Безкомпромісно прагнучи забезпечення
якості, тривалого строку служби та високого
комфорту під час гальмування, наші
спеціалісти розробили більше ніж 60 різних
рішень для гасіння шумів.

AUTOVIEW
Autoview — це унікальна
онлайн-платформа, що відповідає
профілю запасів гальмівного
обладнання згідно з поточними
даними про парк транспортних
засобів у вашому регіоні. Вона
забезпечує суттєве скорочення
запасів, підвищення вашої
експлуатаційної готовності та
скорочення готівкових коштів, які
заморожуються у вигляді застарілих
і надлишкових запасів.
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ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ
ДОПОМІЖНОГО ПРИЛАДДЯ
Продукція Textar постачається в комплекті з усім
допоміжним приладдям та включається в ціну,
якщо це необхідно.
Це забезпечує відсутність прихованих
додаткових витрат і дозволяє вам пропонувати
гаражним майстерням комплексне рішення. Якщо
це є в комплекті виробника оригінального
обладнання, це є і в комплекті Textar.

ПРОДУКЦІЯ
ДУКЦІЯ ВИРОБНИКІВ
ОРИГІНАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ
ЯКО
К СТІ
НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

Textar — це бренд оригінального обладнання, якому
довіряють багато провідних світових виробників
транспортних засобів. Наш асортимент запчастин надає
вам переваги нашого досвіду та знань, а всі продукти
гарантовано відповідають стандартам оригінального
обладнання.

ВНУТРІШНЄ
ВИРОБНИЦТВО

Ми не купуємо наші гальмові колодки; оскільки ми
є світовим виробником фрикційних продуктів, ви
можете бути впевнені в тому, що продукція Textar
виготовляється відповідно до найвищих стандартів
на наших власних потужностях.
Усі колодки Textar виробляються в Європі.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ
ECE R90
ВИМОГИ: ECE-R90 У ПОРІВНЯННІ ЗІ СТАНДАРТАМИ TEXTAR

Усі колодки та диски Textar
не тільки відповідають
нормам ECE R90, а й
виходять далеко за межі
нормативних вимог, завдяки
чому ми завжди надаємо
продукцію з ідеальними
характеристиками.

ЕФЕКТИВНЕ ГАЛЬМУВАННЯ

ECE-R90

Середній показник тертя
Показник тертя за високої температури
Чутливість до швидкості
Статичне тертя
Гальмівний шлях згідно з AMS
Випробування при високій температурі/
швидкості (втрата ефективності)
Показник тертя за низької температури
Стабільність тертя
КОМФОРТ

Випробування на рівень шуму
Реакція педалі
Відповідь
ФІЗИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Стисливість (гарячий + холодний стан)
Стійкість до сколів
Передача тепла
Корозія
Стійкість лаку
Потовщення колодки
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Строк служби колодки
Строк служби диска
Розтріскування диска під дією тепла

Колодки Textar виготовляються відповідно до специфікації виробника оригінального
обладнання. Інші вважають, що відповідності нормі ECE-R90 буде достатньо.
Норма ECE-90 не передбачає проведення наведених нижче випробувань.
Гальмівний шлях
Зносостійкість і строк служби колодки
Шум і вібрація

ТЕХНІЧНА
ПІДТРИМКА
А НАВЧАННЯ
ТА
АЦІВНИКІВ
ПРАЦІВНИКІВ
І КЛІЄНТІВ
Наша команда технічних експертів завжди
готова допомогти вам порадами та надати
підтримку. Ми також пропонуємо
навчання посередників і працівників
гаражних майстерень відповідно до
передових стандартів, щоб забезпечити
правильне встановлення нашої продукції.

ПІДТРИМКА
ПРОДАЖІВ І
МАРКЕТИНГ
МАРКЕТИНГУ
Ми пропонуємо широкий
асортимент послуг для
підтримки зростання вашого
бізнесу.

ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА РОЗРОБКИ

ВИПРОБУВАННЯ ТА
ДОДАТКОВІ ТЕСТИ

Коли інші виробники зосереджуються здебільшого на ціні, для Textar головним
пріоритетом завжди є найвища якість. Ми витрачаємо до трьох років на розробку,
випробування та випуск кожного нового оригінального продукту. Досвід, отриманий від
розробки деталей оригінального обладнання, ми передаємо на ринок запчастин.
ОТЖЕ, З TEXTAR ВИ БУДЕТЕ ВПЕВНЕНІ, ЩО ОТРИМАЄТЕ НАЙКРАЩЕ.
МИ ГАРАНТУЄМО:

€30млн

300

ЩОРІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ

ДО

1,000

ГОДИН ТЕСТУВАННЯ
В ДИНАМІЦІ

ПРАЦІВНИКІВ
ВІДДІЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА РОЗРОБКИ

км
300,000
ТЕСТУВАННЯ КОЖНОЇ
КОЛОДКИ

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ
41 ВИПРОБУВАЛЬНИЙ

ЩОРІЧНИЙ ПРОБІГ 3 МІЛЬЙОНИ КМ

INNOVATIVE
Ми зберігаємо позицію світових лідерів у сфері гальмових
технологій, привносячи інновації в усе, що ми робимо, щоб
пропонувати провідну продукцію на ринку. TMD Friction
відкриває шлях до нового покоління продукції на ринку
запчастин. Коли інші дотримуються стандартів, ми
встановлюємо їх.
ЦЕ НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ ПРЕМІУМ-ЯКОСТІ...

BRAKEBOOK
У каталозі TTextar Brakebook ви просто та швидко знайдете правильну деталь
за реєстраційним номером транспортного засобу чи за допомогою ссканера
для колодок. Каталог надається в режимі онлайн і у вигляді заст
застосунку;
інтернет-версія системи каталогу, розроблена на основі актуальн
актуальних даних
каталогу, надає зручні можливості пошуку.

100 РОКІВ
ДОСВІДУ

Гальма Textar, виготовлені за високоточною
ультрасучасною технологією, забезпечують
максимальний рівень безпеки, ефективності
та комфорту. Цей безкомпромісний підхід вже
понад 100 років є кредо компанії Textar.
І саме тому Textar — це партнер, якому
довіряють провідні сучасні виробники
транспортних засобів у всьому світі.

ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

+49 (0)2171 703 2397

serviceline@tmdfriction.com

