GARAJE

PREȚURI
EȚ
COM
PETITIVE
COMPETITIVE

În calitate de furnizor OE pentru
cei mai importanți producători
de vehicule din lume, putem
concura în stabilirea prețurilor
pentru componentele OE cu
principalii distribuitori de mașini.

PRODUSE
DE CALITATE
De la Textar, cu inovația pe prim-plan, obțineți
garantat un produs cu performanță și confort OE.

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.

CERCETARE ȘI
DEZVOLTARE

TESTARE ȘI
SUPRATESTARE

Toate produsele sunt testate de echipa noastră internă de cercetare și dezvoltare:

€30m

300

INVESTIȚI ANUAL

DE ANGAJAȚI
ÎN CERCETARE
ȘI DEZVOLTARE

TESTARE
41DEDE VEHICULE

CU 3 MILIOANE DE KM PARCURȘI ANUAL

PÂNĂ LA

1,000

DE ORE DE TESTĂRI
DINAMOMETRICE

km
300,000
DE TESTARE PENTRU
FIECARE PLĂCUȚĂ

FURNIZORI DE ECHIPAMENTE
ORIGINALE

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.

TEHNOLOGIE LIGHTWEIGHT –
DISCURILE DE FRÂNĂ COMPOZITE

Ca parte a programului nostru Lightweight și a angajamentului continuu față
de inovație, discurile noastre de frână compozite oferă pieței post-vânzare
avantajele inovatoare ale discurilor de frână bicompozite,, care sunt utilizate
și în sectorul echipamentelor originale:
• 15 – 20% reduceri ale masei prin utilizarea aluminiului
• Îmbunătățirea proprietăților în timpul șofatului
• Reducerea emisiilor
• Conductibilitatea termică îmbunătățită
țită conduce la distorsiuni
termice reduse, și prin urmare, la reducerea la minimum
a trepidației la frânare
• Rezistență mai bună la solicitare datorită
optimizării dinamicii frânei

MONTAȚI
ȘI UITAŢI
DE GRIJI

Toate produsele Textar au seturile complete
de accesorii, dacă este cazul. Dacă există
în trusa OE, atunci există și în trusa Textar.
Pentru a face mai facile cumpărarea
și montarea. Cu Textar, pur și simplu
montați și nu vă mai faceți gânduri.

R90 PENTRU PLĂCUȚE ȘI DISCURI
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.
Oferindu-vă liniștea că montați
de produse de înaltă calitate,
care îndeplinesc toate
standardele legale în urma
modificărilor recente.

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

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 dezvoltat utilizând date de catalog actualizate și oferă
utilizatorilor opțiuni de căutare facile.

GAMĂ EXTINSĂ
NSĂ DE P
NSĂ
PRODUSE
RODUSE
Textar
extar oferă cea mai largă gamă de produse
și servicii
vicii pentru autoturismele construite în
prezent pe piață.
De la plăcuțe și discuri până la lichide de frână
și lubrifianți fără cupru, oferim o soluție
T
completă de frânare. De asemenea, Textar
luzându-le
oferă și o varietate de discuri, incluzându-le
pe cele cu strat de acoperire, compozite
și cu carbon superior.

ASISTENȚĂ
TEHNICĂ ȘI LINIE
DE ASISTENȚĂ
ENȚĂ
ENȚĂ
Ț
Experții noștri tehnici stau mereu
la dispoziție pentru asistență și
consiliere. De asemenea, oferim
formare gratuită
tuită în cele mai bune
practici de înlocuire a componentelor
de frânare, pentru a vă reîmprospăta
reîmprosp
cunoștințele și pentru a vă menține
aterie
la curent cu noile evoluții în materie
de frânare.

MATERIALE VIDEO ȘI GHIDURI
DE BUNE PRACTICI
Oferim o selecție de materiale video și ghiduri de bune practici,
perfecte pentru pregătirea ucenicilor sau pentru o reîmprospătare
rapidă a cunoștințelor în ceea ce privește noile proceduri.
Pe www.textar-professional.com este disponibilă o serie de cursuri,
informații și materiale video

LINIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

+49 (0)2171 703 2397

serviceline@tmdfriction.com

