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ZMOGLJIVOST IN VARNOST STA ZAGOTOVLJENI.
Izbira prave rešitve obloge ni samo izziv. Naj bo to za tovornjake, priklopnike, avtobuse ali avtodome, Textar ponuja ploščice
zavornih kolutov in zavorne obloge bobnaste zavore za 100 % vseh evropskih gospodarskih vozil. In s Textarjem se vsak
izdelek dobavi z zagotavljanjem popolne kakovosti, največje varnosti in popolne zanesljivosti.
Kot vodilni svetovni dobavitelj zavornih kolutov in vodilni dobavitelj zavornih oblog za oba sektorja O.E. sektor in poprodajni
trg, Textar ponuja učinkovitost in varnost, ki jo lahko zagotovi samo izvirnik. Zato je 70 % vseh gospodarskih vozil v Evropi
standardno opremljenih z zavornimi oblogami Textar.
Spodbujanje novosti: Nove lahke obloge zavornih kolutov Textar združujejo varnost in trajnost. Njena izjemno močna in
lahka oblika prispeva k zmanjšanju porabe goriva in emisij, zato so boljši za vas in tudi za okolje.

KAKOVOSTNE OBLOGE ZA
KAKOVOSTNE BLAGOVNE ZNAMKE.
GLOBALNE REFERENCE O.E.:
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

ZAVIRANJE BREZ KOMPROMISOV.
Ker vozilo za zaviranje potrebuje veliko več energije kot za pospeševanja, so zavorni koluti in obloge v gospodarskih vozilih
nenehno izpostavljeni visokim napetostim.
Primer: Z močjo stroja 340 kW lahko 40-tonski tovornjak pospeši do 80 km/h v 45 sekundah. Polno zasilno zaviranje
z 80 na 0 km/h v 3 sekundah pa nasprotno zahteva zavorno moč v višini 3.300 kW. Neverjetno visok stresni faktor
za precej majhno torno komponento. Kompromisi glede kakovosti lahko hitro postanejo zelo dragi.
Textar je sinonim za varnost. Brez če in ampak.
Zato pri TMD Friction potrebujemo več kot tri leta, da razvijemo torni izdelek. Med tem procesom se za vsak novi
sestavni del obloge, preden se uvede na trg, izvede zelo strog preizkus:

··
··

Do 300.000 kilometrov preizkusov na cesti in do 2.000 ur preizkušanja dinamometra
Računalniško vrednotenje zavorne moči in vzorca obrabe
Natančen preizkus homologacije pod realnimi življenjskimi pogoji
Intenzivni NVH (hrup, vibracija, krhkost) in udobno inženirstvo

DOLGOROČNA PREMIUM KAKOVOST.
Čas mirovanja vozila predstavlja za komercialne upravljavce vozil veliko stroškovno breme. Rešitev je premium kakovost.
Rezervni deli premium kakovosti trajajo dlje in so manj dovzetni za okvare. Z rezervnimi deli premium kakovosti boste
upočasnili pogostost vzdrževanja vozil, da vam bodo vaša vozila lahko služila denar več časa, namesto, da vam redno
predstavljajo stroške. Zavorne ploščice in obloge Textar predstavljajo optimalno kombinacijo dolge servisne življenjske
dobe, majhne obrabe in stabilnosti pri trenju. Zato bodite odločni in vztrajajte pri premium kakovosti.
Vztrajajte pri Textarju.
Davki in zavarovanja 5 %

Amortizacija 20 %

Cestnine 3 %
Pnevmatike 4 %
Rezervni deli 4 %
Vzdrževanje 5 %

Drugi fiksni stroški 10%
Gorivo 19 %

Plače 30 %
Rezervni deli so samo majhen del vseh stroškov podjetja, ki upravlja z voznim parkom.
Kljub temu pa majhni prihranki, ki jih lahko dosežemo z nameščanjem cenejših delov,
hitro vodijo v visoke stroške vzdrževanja.
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GREMO DO KONCA.
NAMESTO VAS.
Ravno pri gospodarskih vozilih so zavorne obloge izpostavljene ekstremnim
zahtevam in obremenitvam. Tukaj je odločilnega pomena zanesljiv spoj
tornega materiala z nosilno ploščo obloge. Zato TMD Friction pri izdelavi oblog
zavornega koluta za gospodarska vozila - odvisno od primera uporabe in toplotne
obremenitve - uporablja inovativne in zdržljive mehanske postopke spajanja:

··
··
·

Nosilna plošča za lahke
zavorne obloge

Jeklena plošča z medeninasti trni
Lita plošča z medeninasti trni
Lita plošča z nalitimi trni (integralna lita plošča)
Jeklena plošča z ekspandirano kovino,
poznana tudi pod imenom „weld mesh”
Lahka konstrukcijska plošča s trni

Nosilna plošča zavorne
obloge s trni

Vaša prednost: Naši postopki zagotavljajo trajen spoj mase torne obloge
z nosilno ploščo tudi pri ekstremnih toplotnih obremenitvah. In s tem največjo
možno mero varnosti in udobja.

Nosilna plošča zavorne
obloge weldmesh

Več informacij na spletnem mestu:
www.textar.com

MANJ JE VČASIH VELIKO VEČ.
Nižji stroški zaradi prihranka pri teži in zmanjšanja emisije CO2 zaradi okolju prijazne vožnje - to nudijo obloge zavornega
koluta Textar, v katerih uporabljajo nove lahke nosilne plošče obloge na osnovi programa TMD Friction Light Technology.
TMD Friction je na tem področju pionir in nudi inovativne izdelke kot prvi proizvajalec za trg nadomestnih delov. Prednost za
lastnike voznih parkov: Standardne zavorne obloge je mogoče enostavno zamenjati z lahkimi zavornimi oblogami, ker imajo
enako geometrijsko zasnovo. Ustvarite s to preprosto spremembo lahko konstrukcijo Zavorne obloge lahko prispevajo k
splošnemu zmanjšanju teže vozila in izboljšanju porabe goriva, kar lahko pripelje do znatnih prihrankov goriva gospodarskega
vozila. Za več informacij obiščite www.textar.com in uporabite naše spletno računalo, da ugotovite potencialni prihranek za
vaš vozni park.
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IZPOLNJEVANJE NAJVIŠJI ZAHTEV.
Pričakujete veliko? Pričakujte več! In sicer ponudbo izdelkov, ki je edinstvena na mednarodnem trgu nadomestnih delov
po zaslugi patentiranega postopka uvajanja in odobritve proizvodnega postopka za prvo opremo. Naše zavorne obloge
za gospodarska vozila so odlična kombinacija zdržljivosti, nizke obrabe kolutov in bobnov ter zanesljive zavorne moči.
Kot dokaz za prvovrstno kakovost je na voljo več kot 600 po meri izdelanih oblog zavornih kolutov ter zavornih oblog
za bobnaste zavore.
Skupaj s proizvajalci vozil, osi in zavor razvijamo najboljše rešitve za vsak primer uporabe. Naša strokovna znanja in izkušnje na
področju zavor se pretakajo v gospodarska vozila, priklopnike in tudi v mestne avtobuse ter potovalne avtobuse. Tako smo naš
vodilni tržni material za bobnaste zavore T090 razvili skupaj s podjetjem BPV in za njihove osi ter material T0100 s podjetjem in
posebej za podjetje SAF. V obeh primerih je Textar dobavitelj prve opreme za ustrezno vgradnjo v priklopnike.
Zato ni nič čudnega, da na izdelku za trg nadomestnih delov najdete tako logotip proizvajalca osi kot tudi logotip Textar.
Pri mestnih avtobusih je naš material T7400 za kolutne zavore vedno prva izbira za prvo opremo - ne nazadnje tudi
zaradi svojih nedosegljivih lastnosti obrabe. Seveda pa v programu Textar najdete tudi zelo kakovostne zavorne kolute z
indikatorji obrabe in pribori.

+
150 600+

OBLOGE KOLUTNE ZAVORE
OBLOGE BOBNASTE ZAVORE

Več informacij na spletnem mestu:
www.brakebook.com
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KNJGA O ZAVORAH. MOJ SPLETNI KATALOG.
Ta zelo sodoben spletni kataloški sistem je bil razvit izključno za TMD Friction in vsebuje
podrobne kataloške podatke za našo celovito paleto izdelkov.
Poiščite pravi del ali po številki dela Textar, OE ali po referenčnih številkah. Strokovno iskanje
omogoča tudi iskanje po specifikacijah izdelka, denimo širina, višina, debelina, število indikatorjev obrabe in številna druga merila, da bi bilo mogoče čim lažje oblikovati identifikacijo delov
zavore.
Novi izdelki bodo prikazani samodejno po tedenski posodobitvi podatkov. Zato redno preverjajte,
da si ogledate novosti.
Poleg tega knjiga zavor prijavljenim uporabnikom ponuja možnost, da kataloge PDF sestavijo
po svojih individualnih zahtevah – ali za celovito paleto izdelkov, izbiro izdelkov, delov določenih
proizvajalcev ali tudi za posebne modele. Tako bodo vaše stranke vedno seznanjene z novostmi.

CELOVIT SERVIS: 24/7/365.
Na www.textar.com lahko najdete vse, ker je vredno vedeti o Textarju.
Vsak dan, kadar koli, skozi celo leto. Ali trenutni katalog izdelkov ali velika izbira brošur.

POMOČ ZA PRODAJALCE IN DELAVNICE.
Spoznali boste, da vam Textar ponuja vse, da lahko svojim strankam ponudite najboljše.
Zato vas podpiramo z oglaševalskimi sredstvi Textar in brošurami o izdelkih in tehnologijah
ter dodatnimi storitvami za trgovce in delavnice.
Naše novice vam zagotavljajo, da vedno prejmete najnovejše informacije o Textarju.

POVEČANO ZNANJE. DOKAZOVANJE SPRETNOSTI.
Želite slediti najnovejšim napredkom v zavorni tehnologiji? Brez težav. Naša skupina
strokovnjakov nudi vrhunsko izobraževanje, prilagojeno posebnim zahtevam po meri delavnic
in trgovcev, da bi izboljšali znanje in zadovoljstvo strank.
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PRI TMD GRE ZLASTI ZA ZAVORNO TEHNOLOGIJO.
Kot vodilnemu svetovnemu proizvajalcu zavornih kolutov največje blagovne znamke nam v avtomobilskem in industrijskem sektorju
zaupajo, da zagotavljamo učinkovito, zanesljivo in varno zaviranje. TMD Friction je prednostni dobavitelj za svetovno vodilne blagovne
znamke avtomobilov in proizvajalce gospodarskih vozil. Naši inovativni izdelki se uporabljajo tudi za učinkovito in varno zaviranje nekaterih najbolj prestižnih dirkalnih serij na svetu, kot so Le Mans 24 hours.
Včeraj. Danes. Jutri.

Jutrišnje rešitve so se razvile danes.
Razvoj in izboljšanje izdelkov za izboljšanje zmogljivosti za tišje, bolj gladko, učinkovitejše in okolju prijazno zaviranje je neprekinjen
postopek. Vsako leto vlagamo več kot 30 milijonov evrov, da bi zagotovili, da ne bomo zadovoljili le današnjih potreb, ampak,
da spodbujamo tehnologijo, ki bo potrebna jutri.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
T. +49 (0) 2171 - 703-0
F. +49 (0) 2171 - 23 88

E-naslov: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Več kot sto let v podjetju nam je omogočilo rast in napredek ter postati eden vodilnih svetovnih dobaviteljev zavornih oblog. Naš nadaljnji uspeh temelji na tehnični odličnosti, dosledni kakovosti in nenehnih novostih z intenzivnimi naložbami v raziskave in razvoj.

