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www.textar.com

ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Η επιλογή της σωστής λύσης πέδησης δεν χρειάζεται να είναι μια πρόκληση. Είτε πρόκειται για φορτηγό,
ρυμουλκούμενο, λεωφορείο ή πούλμαν, η Textar προσφέρει τακάκια δίσκων φρένων και επενδύσεις φρένων με
τύμπανο για το 100% όλων των ευρωπαϊκών οχημάτων εμπορικής χρήσης. Και με την Textar, κάθε προϊόν
συνοδεύεται από τη σιγουριά της ολικής ποιότητας, της μέγιστης ασφάλειας και της απόλυτης αξιοπιστίας.
Ως η παγκοσμίως ηγετική μάρκα στα φρένα πέδησης οχημάτων εμπορικής χρήσης και ο κορυφαίος προμηθευτής
τακακιών και επενδύσεων φρένων τόσο στον κλάδο αυθεντικών ανταλλακτικών όσο και στη δευτερογενή αγορά
ανταλλακτικών, η Textar προσφέρει την απόδοση και την ασφάλεια που μόνο το γνήσιο μπορεί να εγγυηθεί.
Γι‘ αυτό το λόγο, το 70% όλων των οχημάτων εμπορικής χρήσης στην Ευρώπη διαθέτουν επενδύσεις φρένων
Textar στη βασική τους έκδοση.
Οδηγική καινοτομία: Τα νέα ελαφριά τακάκια δίσκων φρένων της Textar συνδυάζουν την
ασφάλεια με τη βιωσιμότητα. Ο εξαιρετικά ισχυρός και ωστόσο ελαφρύς σχεδιασμός τους
συνεισφέρει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών, έτσι ώστε να είναι
καλύτερα για εσάς και για το περιβάλλον επίσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:
Baohua / KIC
Baoben
BPW
CNHTC
Csepel
DAF
Dennis
Dongfeng
EvoBus
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Ford Otosan
Foton
FUWA
GFA
Haldex
Hualing Truck
Irisbus
Iveco
Kamaz

Kässbohrer
Knorr-Bremse
Knott
MAN
MCI
Menarini
Mercedes-Benz
Meritor
Neoplan

Optare
Prevost
Renault Trucks
ROR
SAF-Holland
Scania
Solaris
Valx
Van Hool

Volkswagen
Volvo Trucks & Buses
Wabco (Perrot)
Yutong
ZF

ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ.
Επειδή το φρενάρισμα ενός οχήματος απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με την
επιτάχυνσή του, τα τακάκια και οι επενδύσεις φρένων σταοχήματα εμπορικής χρήσης εκτίθενται
συνεχώς σε υψηλές καταπονήσεις.
Παράδειγμα: Με μια ισχύ κινητήρα 340 kW, ένα φορτηγό 40 t μπορεί να επιταχύνει στα 80 km/h
σε 45 δευτερόλεπτα. Αντίθετα, η πλήρηςπέδηση έκτακτης ανάγκης από τα 80 στα 0 km/h σε 3
δευτερόλεπτα απαιτεί ισχύ πέδησης 3.300 kW. Ένας απίστευτα υψηλός συντελεστής καταπόνησης
για το σχετικά μικρό εξάρτημα πέδησης. Οι συμβιβασμοί στην ποιότητα μπορούν πολύ γρήγορα να
κοστίσουν πολύ ακριβά.
Textar σημαίνει ασφάλεια. Χωρίς «αν» και «αλλά».
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην TMD Friction, χρειαζόμαστε έως τρία χρόνια για να
αναπτύξουμε ένα προϊόν πέδησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κάθε νέο εξάρτημα
πέδησης υποβάλλεται στις πιο απαιτητικές δοκιμές πριν την εισαγωγή του στην αγορά:

··
··

Έως 300.000 χιλιόμετρα δοκιμών στο δρόμο και έως 2.000 ώρες δυναμομετρικών δοκιμών
Ηλεκτρονική αξιολόγηση της απόδοσης πέδησης και του κύκλου φθοράς
Απαιτητικές δοκιμές έγκρισης σε πραγματικές συνθήκες
Εντατική μελέτη NVH (θόρυβος, δόνηση, τραχύτητα) και μηχανική άνεσης

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PREMIUM.
Ο χρόνος διακοπής εργασίας αποτελεί βαρύ φορτίο κόστους για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης
οχημάτων εμπορικής χρήσης. Η λύση: Ποιότητα premium.Τα εξαρτήματα ποιότητας premium
έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής και είναι λιγότερο επιρρεπή σε βλάβες. Η χρήση εξαρτημάτων
ποιότητας premium βάζει φρένο στη συχνότητα της συντήρησης των οχημάτων, επιτρέποντας στα
οχήματά σας να κερδίζουν χρήματα τον περισσότερο καιρό, αντί να κοστίζουν χρήματα σε τακτική
βάση. Τα τακάκια και οι επενδύσεις φρένων της Textar παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό μεγάλου
χρόνου ζωής, μικρής φθοράς και σταθερότητας τριβής. Πατήστε πόδι και επιμείνετε για ποιότητα
premium. Επιμείνετε για Textar.
Φόροι και ασφαλιστικές εισφορές 5%

Απόσβεση 20%

Τέλη αυτοκινητόδρομου 3%
Λάστιχα 4%
Ανταλλακτικά 4%
Συντήρηση 5%

Άλλα σταθερά έξοδα 10%
Καύσιμα 19%

Μισθοί 30%
Τα ανταλλακτικά αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους μιας εταιρείας
εκμετάλλευσης στόλου. Ωστόσο, οι μικρές οικονομίες που μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας
φθηνότερα ανταλλακτικά μπορεί να οδηγήσουν γρήγορα σε υψηλά έξοδα συντήρησης.
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ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ
ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ.
Ειδικά στα επαγγελματικά οχήματα, τα δισκόφρενα υποβάλλονται
σε εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις και καταπονήσεις. Στο σημείο
αυτό παίζει αποφασιστικό ρόλο η ασφαλής σύνδεση του υλικού
τριβής στην πλάκα φορέα τακακιών. Για το λόγο αυτό,
η TMD Friction χρησιμοποιεί για την κατασκευή των τακακιών
δισκόφρενων επαγγελματικών οχημάτων – ανάλογα με την
εφαρμογή και τη θερμική καταπόνηση – πρωτοποριακές και
αποδοτικές μηχανικές μεθόδους σύνδεσης:

·
·
·
·
·

χυτή πλάκα φορέασ τακακιών

Χαλύβδινη πλάκα με ορειχάλκινους πείρους
(ευρεσιτεχνία της TMD)
Χυτή πλάκα με ορειχάλκινους πείρους
(ευρεσιτεχνία της TMD)

πλάκα φορέασ τακακιών με πείρουσ

Χυτή πλάκα με χυτούς πείρους
(Πλάκα ενιαίας διαμόρφωσης)
Χαλύβδινη πλάκα με διεσταλμένο μέταλλο,
αποκαλούμενη και „weld mesh”
Πλάκα ελαφράς κατασκευής με πείρους

Το πλεονέκτημά σας:Ακόμη και σε ακραίες θερμικές
καταπονήσεις, οι μέθοδοί μας εξασφαλίζουν τη συνεχή σύνδεση
της μάζας της επένδυσης τριβής στην πλάκα φορέα τακακιών.
Έτσι εξασφαλίζουν και τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και άνεση.

πλάκα φορέασ τακακιών weld mesh

Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στη διεύθυνση:
www.textar.com

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
Μείωση του κόστους λόγω μείωσης του βάρους και μεγαλύτερη φιλικότητα προς το περιβάλλον
λόγω μείωσης των εκπομπών CO2 – αυτά προσφέρουν τα δισκόφρενα δισκόφρενων της Textar,
στα οποία χρησιμοποιείται η νέα ελαφράς κατασκευής πλάκα φορέας τακακιών από το πρόγραμμα
Light Technology της TMD Friction. Στο σημείο αυτό, η TMD Friction οδηγεί τις εξελίξεις και είναι
η πρώτη κατασκευάστρια εταιρεία που προσφέρει τα πρωτοποριακά αυτά προϊόντα στην αγορά
ανταλλακτικών. Αυτή η απλή αλλαγή στα ελαφριά τακάκια φρένων μπορεί να συμβάλει στη
συνολική μείωση του βάρους του οχήματος και στη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου, η οποία
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αξιοσημείωτη εξοικονόμηση καυσίμου κατά τη διάρκεια του χρόνου
ζωής ενός οχήματος επαγγελματικής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.textar.com και χρησιμοποιήστε τον online υπολογιστή μας για να δείτε την πιθανή
εξοικονόμηση για το στόλο σας.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΥΨΗΛΕΣ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ.
Έχετε μεγάλες προσδοκίες; Να έχετε ακόμη μεγαλύτερες! Και συγκεκριμένα μια σειρά προϊόντων
ασυναγώνιστη στη διεθνή αγορά ανταλλακτικών χάρη στις καλυπτόμενες από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
μεθόδους σύνδεσης και στις διαδικασίες παραγωγής που φέρουν έγκριση για εφαρμογή στην κατασκευή
αρχικού εξοπλισμού. Τα δισκόφρενα μας για επαγγελματικά οχήματα παρέχουν τον τέλειο συνδυασμό
μεγάλης διάρκειας ζωής, ελάχιστης φθοράς δίσκων και ταμπούρων και αξιόπιστης δύναμης πέδησης.
Περισσότερα από 750 ειδικά κατασκευασμένα δισκόφρενα δισκόφρενων και φερμουίτ ταμπουρόφρενων
αποτελούν την απόδειξη της κορυφαίας αυτής ποιότητας.
Σε συνεργασία με κατασκευαστές οχημάτων, αξόνων και φρένων αναπτύσσουμε τις καλύτερες λύσεις για
κάθε εφαρμογή. Η τεχνογνωσία μας στον τομέα των φρένων διοχετεύεται στα επαγγελματικά οχήματα, τα
ρυμουλκούμενα και τα αστικά και τουριστικά λεωφορεία. Έτσι, το κορυφαίο μας υλικό για ταμπουρόφρενα
T090 αναπτύχθηκε για την BPW Achsen και σε συνεργασία μαζί της, ενώ το υλικό T0100 για και σε
συνεργασία με την SAF. Και στις δύο περιπτώσεις, η Textar είναι ο μοναδικός προμηθευτής αρχικού
εξοπλισμού για τις αντίστοιχες εφαρμογές ρυμουλκουμένων.
Δεν είναι λοιπόν παράξενο που το προϊόν στην αγορά ανταλλακτικών φέρει τόσο το λογότυπο του
κατασκευαστή αξόνων, όσο και το λογότυπο της Textar. Για τα αστικά λεωφορεία, το υλικό μας T7400 για
δισκόφρενα αποτελεί πάντα την πρώτη επιλογή για τον αρχικό εξοπλισμό – κι αυτό μεταξύ άλλων οφείλεται
και στη μέχρι σήμερα αξεπέραστη συμπεριφορά του έναντι της φθοράς. Στο πρόγραμμα της Textar
περιλαμβάνονται φυσικά και υψηλής ποιότητας δισκόπλακες, καθώς και δείκτες φθοράς και πρόσθετα
εξαρτήματα.

+
150

+
600

ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ (ΦΕΡΜΟΥΙΤ)
ΦΡΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ

Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στη διεύθυνση:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. Ο ONLINE
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥ.
Αυτό το διαδικτυακό σύστημα καταλόγου αιχμής έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για την TMD Friction και
περιλαμβάνει λεπτομερή δεδομένα καταλόγου που καλύπτουν την πλήρη γκάμα των προϊόντων μας.
Αναζητήστε το σωστό εξάρτημα είτε με βάση τον αριθμό εξαρτήματος Textar, τον αριθμό
αυθεντικού ανταλλακτικού ή τον αριθμό διασταύρωσης. Η λειτουργία εξειδικευμένης αναζήτησης
επιτρέπει επίσης την αναζήτηση με βάση τις προδιαγραφές των προϊόντων, όπως το πλάτος, το
ύψος, το πάχος, τον αριθμό δεικτών φθοράς και πολλά άλλα κριτήρια, κάνοντας την ταυτοποίηση
των εξαρτημάτων φρένων όσο το δυνατόν πιο εύκολη.
Τα νέα προϊόντα θα εμφανίζονται αυτόματα μετά από εβδομαδιαίες ενημερώσεις δεδομένων.
Για το λόγο αυτό, ελέγχετε τακτικά να δείτε τι νέο υπάρχει.
Επιπλέον, το Brakebook επιτρέπει σε εγγραμμένους χρήστες να δημιουργούν καταλόγους σε μορφή
pdf προσαρμοσμένους στις εξατομικευμένες απαιτήσεις τους - για όλη τη γκάμα προϊόντων, για μια
ομάδα συγκεκριμένων προϊόντων, για εξαρτήματα από ένα συγκεκριμένο κατασκευαστή ή ακόμα
και για συγκεκριμένα μοντέλα. Έτσι οι πελάτες σας θα είναι πάντα ενήμεροι.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: 24/7/365.
Στη διεύθυνση www.textar.com, θα βρείτε τα πάντα που αξίζει να γνωρίζετε
για την Textar. Κάθε ημέρα, οποιαδήποτε στιγμή, όλο το χρόνο. Είτε πρόκειται
για τρέχοντες καταλόγους προϊόντων είτε για μια μεγάλη γκάμα φυλλαδίων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ.
Αναγνωρίζετε ότι η Textar σας παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρετε στους πελάτες σας το
καλύτερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας υποστηρίζουμε με το διαφημιστικό υλικό και
τα φυλλάδια της Textar σχετικά με προϊόντα και τεχνολογίες, καθώς και άλλες υπηρεσίες για
εμπόρους και συνεργεία.
Το ενημερωτικό δελτίο μας (newsletter) διασφαλίζει ότι είστε πάντα ενήμεροι με τις τελευταίες
πληροφορίες σχετικά με την Textar.

ΑΥΞΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ. ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.
Επιθυμείτε να παραμένετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες πέδησης;
Κανένα πρόβλημα. Η ομάδα των ειδικών μας προσφέρει σε όλο τον κόσμο εκπαιδευτικά μαθήματα,
προσαρμοσμένα στις εξατομικευμένες απαιτήσεις συνεργείων και εμπόρων για τη βελτίωση της
γνώσης και της ικανοποίησης των πελατών.
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TMD ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΔΗΣΗΣ.
Έχοντας κατακτήσει μία παγκοσμίως ηγετική θέση στον τομέα των λύσεων φρένων πέδησης, τα μεγαλύτερα
ονόματα στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας μάς εμπιστεύονται για την
αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των εφαρμογών πέδησης της εταιρείας μας. Η TMD
Friction είναι ο προμηθευτής που προτιμούν οι παγκοσμίως κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων και
οχημάτων εμπορικής χρήσης. Τα πρωτοποριακά προϊόντα μας είναι επίσης επιλεγμένα για να παρέχουν
αποτελεσματικό, ασφαλές φρενάρισμα σε μερικές από τις διοργανώσεις αγώνων με το υψηλότερο κύρος
στον κόσμο, όπως η „The Le Mans 24 hours“.

Για πάνω από εκατό χρόνια στον κλάδο γνωρίσαμε ανάπτυξη και ευημερία και εξελιχθήκαμε σε έναν παγκοσμίως
ηγετικό προμηθευτή φρένων πέδησης. Η συνεχής επιτυχία μας βασίζεται στην παροχή τεχνικής αριστείας,
συνεπούς ποιότητας και διαρκούς καινοτομίας λόγω της εντατικής επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη.
Οι λύσεις του αύριο αναπτυγμένες σήμερα.
Η ανάπτυξη και ο εξευγενισμός προϊόντων για τη βελτίωση των επιδόσεων προς όφελος μιας περισσότερο
αθόρυβης, ομαλότερης, αποδοτικότερης και περιβαλλοντικά περισσότερο υπεύθυνης πέδησης είναι μια συνεχής
διαδικασία. Επενδύουμε περισσότερα από 30 εκατ. € κάθε χρόνο για να διασφαλίζουμε ότι όχι μόνο πληρούμε τις
απαιτήσεις του σήμερα, αλλά και ότι πρωτοπορούμε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που θα χρειάζεται αύριο.
TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
T. +49 (0) 2171 - 703-0
F. +49 (0) 2171 - 23 88

Το Textar είναι σήμα κατατεθέν της TMD Friction

Email: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Εχτές. Σήμερα. Αύριο.

