АВТОСЕРВИЗИ

КОНКУРЕНТНИ
ЦЕНИ

Тъй като доставяме оригинално
оборудване за водещите
производители на автомобили в цял
свят, нашите цени могат да се
конкурират с тези на главните
дистрибутори на оригинални части
за автомобили.

КАЧЕСТВЕНИ
ПРОДУКТИ
Тъй като иновацията е залегнала в основата
на Textar, ние Ви гарантираме продукт
с работните характеристики и комфорта
на оригиналното оборудване.

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.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

ИЗПИТВАНЕ И
ОЩЕ ИЗПИТВАНЕ

Всички продукти се изпитват от нашия собствен екип
по изследователска и развойна дейност:

€30m

СЕ ИНВЕСТИРАТ
ВСЯКА ГОДИНА

300

СЛУЖИТЕЛИ
В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

АВТОМОБИЛА,
41 ИЗПИТАТЕЛНИ

ИЗМИНАВАЩИ 3 МИЛИОНА
КИЛОМЕТРА ГОДИШНО

ДО

1,000

ИЗПИТВАНИЯ
С ДИНАМОМЕТЪР

км
300,000
ИЗПИТВАНИЯ НА
ВСЯКА НАКЛАДКА

ДОСТАВЧИЦИ НА 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.

ОЛЕКОТЕНИ ТЕХНОЛОГИИ —
КОМПОЗИТНИ СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ

Като част от нашата програма за олекотени технологии и непрекъснатия ни
ангажимент за иновации, нашите композитни спирачни дискове предлагат на
пазара за следпродажбено обслужване новаторските предимства на
двукомпонентните спирачни дискове, които също така се използват и при
оригиналното оборудване:

• 15 – 20% намаляване на теглото чрез използването
на алуминий;
• Подобряване на работните характеристики;
• Намаляване на вредните емисии;
• Подобрена температурна проводимост, която води
до намалени температурни деформации и съответно
до сведени до минимум вибрации на спирачките;
• Повишена товароустойчивост благодарение
на оптимизацията на спирачната динамика.

ПОСТАВЯШ
Т
ТАВЯШ
И
ЗАБРАВЯ
Р
РАВЯ
Ш
ЗАБРАВЯШ

Всички продукти Textar се предоставят с пълен
комплект аксесоари, когато това е приложимо.
Ако го има в опаковката на оригиналното
оборудване, има го и опаковката на Textar.
Улесняваме както покупката, така и монтажа.
С Textar просто поставяш и забравяш.

ECE R90 ЗА НАКЛАДКИ
И ДИСКОВЕ
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.
Ние Ви гарантираме
спокойствието, че поставяте
висококачествени продукти,
които отговарят на всички
законови стандарти след
последните им изменения.

ИЗИСКВАНИЯ — ECE R90 СПРЯМО TEXTAR

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

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.

ВСЕОБХВАТНА
ТНА
ПРОДУКТОВА
А ГАМА
Г
Textar
extar предлага най-широката гама от продукти
и услуги за пътнически автомобили, предлагани
в момента на пазара.
От накладки и дискове до спирачни течности
и несъдържащи мед смазочни масла — ние
предлагаме пълни решения за спирачки.
Textar
extar също така предлага и разнообразие от
дискове, в това число с покритие, композитни
и с високо съдържание на въглерод.

ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА
ДРЪЖК
ДРЪЖКА
И ТЕЛЕФОННА
ЛИНИЯ ЗА
ПОМОЩ
Нашите технически експерти са винаги
на разположение за съвети и
поддръжка. Предлагаме също така и
безплатно обучение за добрите
практики при смяна на спирачките, за
да можете да опреснявате знанията си
и да сте осведомени за последните
разработки в областта на спирачките.

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ
И РЪКОВОДСТВА
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Предлагаме подбрани видеоматериали и ръководства за добри практики, които са
перфектни за обучение на нови кадри или за бързо опресняване на знанията за новите
процедури.

На www.textar-professional.com можете да намерите голям брой материали за техническо
обучение, информация и видеоматериали.

ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

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

