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PERFORMANS VE GÜVENLİK GARANTİLİ.
Doğru sürtünme çözümünü bulmak bu kadar güç olmamalıydı. İster kamyon, treyler, otobüs ya da minibüs, Textar Avrupa‘daki ticari araçların %100‘üne disk fren balataları ve kampanalı fren balataları sunar. Ve Textar ile her ürün toplam
kalite, azami güvenlik ve sonsuz güvenilirlikle birlikte gelir.
Textar hem orijinal ekipman sektörü hem de satış sonrası pazarının önde gelen ticari araç fren sürtünme alanında lider
marka ve önde gelen fren balatası tedarikçisi olarak sadece orijinalin garanti edebileceği performans ve güvenliği sunar.
Avrupa‘daki bütün ticari araçlardan %70‘inin standart olarak Textar balatalarıyla donatılmasının nedeni de budur.
Yeniliği harekete geçirme:: Textar‘ın yeni hafif disk fren balataları güvenlikle sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.
Bu balataların ultra güçlü, ancak hafif tasarımları yakıt tüketiminin ve emisyonların azalmasına yardım eder,
böylelikle hem size, hem de çevreye yararlı olur.

KALİTELİ MARKALAR İÇİN
KALİTELİ SÜRTÜNME ÜRÜNLERİ.
GLOBAL ORİJİNAL EKİPMAN REFERANSLARI:
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

ÖDÜNSÜZ FRENLEME.
Bir aracın fren yapması hızlanmasından çok daha fazla enerji gerektirdiğinden, ticari araçlardaki fren balata ve pabuçları
sürekli olarak yüksek gerilimlere maruz kalır.
Örneğin: 340 kW‘lık motor gücüne sahip 40 tonluk bir kamyon 45 saniyede 80 km/saat hıza çıkabilir.
Buna karşılık, 3 saniyede 80‘den 0 km/saate inmek için tam acil frenleme 3.300 kW‘lık bir frenleme gücü gerektirir.
Oldukça küçük sürtünme bileşeni için inanılmayacak kadar yüksek gerilim faktörü. Kalite konusunda ödün, kısa sürede
çok masraflı olabilir.
Textar güvenliği temsil eder. Eğer ya da ama olmadan.
TMD Friction olarak bir sürtünme ürünü geliştirmemizin üç yıl kadar sürmesinin nedeni de budur.
Bu süreçte her yeni sürtünme ürünü piyasa lansmanından önce en titiz testlerden geçer:

··
··

Yollarda 300.000 kilometreye kadar test ve 2.000 saate kadar dinamometre testi
Fren performansının ve aşınma eğiliminin bilgisayarlı değerlendirilmesi
Gerçek hayat koşullarında titiz onay testi
Yoğun NVH (Gürültü, Titreşim, Sertlik) ve konfor mühendisliği

UZUN VADELİ BİRİNCİ SINIF KALİTE.
Araçlarda duruş süresi ticari araç işleticileri için ağır maliyet yükü getirir. Çözüm: Birinci Sınıf Kalite.Birinci sınıf kaliteye
sahip ürünler daha uzun ömürlü ve arızaya daha az yatkındır. Birinci sınıf kaliteye sahip aksam kullanmak bir freni araç
bakım sıklığına uyarlayarak düzenli olarak masraf çıkarma yerine araçlarınızın daha fazla çalışarak daha fazla para
kazanmasını sağlar. Textar balata ve pabuçları uzun hizmet ömrü, düşük aşınma ve sürtünme dengesi sağlar.
Onun için ayağınızı yere basın ve birinci sınıf kalitede ısrar edin. Textar‘da ısrar edin.

Vergi ve Sigorta %5

Amortisman %20

Otoyol ücretleri %3
Lastikler %4
Yedek Parça %4
Bakım %5

Diğer sabit giderler %10
Yakıt %19

Maaş %30
Yedek parçalar filo işletici bir şirketin toplam giderlerinin sadece düşük bir bölümünü oluşturur.
Ne var ki, daha ucuz parçalar kullanarak gerçekleştirilebilecek tasarruf kısa sürede yüksek bakım masraflarına yol açabilir.
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SINIRLARI ZORLUYORUZ.
BUNU SİZLER İÇİN ÜSTLENDİK.
Fren balataları özellikle de ticari araçlarda aşırı gereksinimlere ve yüklenmelere
maruz kalır. Burada sürtünme malzemesinin balata taşıyıcı plakaya güvenli bir
şekilde bağlanması çok önemlidir. Bundan dolayı TMD Friction Nfz disk fren
balatalarının üretiminde, uygulama ve termal yüküne bağlı olarak, yenilikçi ve
güçlü mekanik bağlantı yöntemlerini kullanmaktadır.

··
··
·

Döküm kaplama taşıma plakası

Pirinç pimli çelik levha
Pirinç pimli döküm levha
Döküm pimli döküm levha (Entegral döküm plakası)
Genleșmiș metal ile çelik levha, aynı zamanda
“weld mesh” olarak adlandırılmıștır

Pimli kaplama taşıma plakası

Pimli konstrüksiyon yapı plakası

Avantajınız: Yöntemlerimiz, aşırı termal yüklerde dahi sürtünme
malzemesinin balata taşıyıcı plakaya kalıcı bir bağlantısı olacağını |garanti
eder. Ve böylelikle güvenlik ve konfor adına mümkün olan en yüksek
seviyeye sahiptir.

Weld mesh kaplama taşıma plakası

Daha fazla bilgi için:
www.textar.com

KİMİ ZAMAN BİR ȘEYİN DAHA AZ OLMASI
DAHA FAZLA ANLAM TAȘIR.
Ağırlık tasarrufu ve azaltılmış CO2 emisyonu ile maliyeti düşürmeyi çevreye daha duyarlı olarak yollara koyulmayı – bunları
hepsini, içinde TMD Friction’a ait yeni hafif konstrüksiyonlu kaplama taşıma plakası Light Technology Programm
kullanılan, Textar’ın diskli fren balataları sunar. TMD Friction öncüdür ve bu yenilikçi ürünleri yedek parça piyasasında ilk
üretici olarak sunmaktadır. Filo işletmecileri açısından avantaj: Hafif konstrüksiyonlu fren balataları geometrisinde herhangi
bir değişiklik olmadığından kolayca standart balatalar ile değiştirilebilir. Hafif fren balatalarındaki bu basit değişiklik aracın
toplam ağırlığının azaltılmasına ve yakıt tüketiminde bir iyileşmeye yol açarak ticari bir aracın hizmet ömrü boyunca dikkat
çekici yakıt tasarrufları sağlayabilir. Daha fazla bilgi için www.textar.com adresini ziyaret edin ve filonuzun potansiyel
tasarrufunu görmek için çevrimiçi hesap makinemizi kullanın.
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EN YÜKSEK BEKLENTİLERİ KARȘILAR.
Büyük beklentiler içerisinde misiniz? Daha fazlasını bekleyin! Uluslararası yedek parça pazarında patentli bağlantı yöntemiyle ve piyasaya sürülmüş üretim süreçlerinin orijinal ekipmanı konusunda eşsiz bir ürün programıdır. Ticari araç fren balatalarımız uzun ömür, düşük disk ve kampana aşınması ve emniyetli fren gücünden oluşan mükemmel bir karışımı sunuyor.
750‘den fazla özelleştirilmiş disk ve kampana fren balataları birinci sınıf kalitenin bir kanıtıdır.
Araç, aks ve fren üreticileri ile birlikte her uygulama için optimum çözümler geliştiriyoruz. Ticari motorlu araçlarda, römorklarda
aynı zamanda şehir içi otobüsü ve şehirler arası otobüste sahip olduğumuz fren konusundaki tecrübemizden faydalanıyoruz.
Böylece piyasa lideri malzememiz kampanalı frenler T090 ile ve BPW akslar için geliştirilmiştir, malzeme T0100 özel olarak SAF
ile ve SAF için. Her iki durumda Textar ilgili römork uygulamalarında orjinal donanım tedarikçisidir.
Hem aks üreticisi hemde Textar logosunun yedek parça piyasasının ürününde yer almış olmasına şaşırmamak gerek.
Șehir içi otobüsünde diskli balatalar için T7400 malzememiz şimdiye kadar olduğu gibi orijinal ekipmanda ilk tercihtir,
bilhassa eşsiz aşınma direnci olması nedeniyle. Textar programına kaliteli fren balataların yanı sıra aşınma göstergesi
ve aksesuar da dahildir.

+
150 600+

DİSK FREN BALATALARI
KAMPANALI FREN BALATALARI

Daha fazla bilgi için:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. ÇEVRİMİÇİ KATALOĞUM.
İnternet tabanlı bu çağdaş katalog sistemi münhasıran TMD friction için geliştirilmiş olup, tüm
ürün yelpazemizi kapsayan ayrıntılı katalog bilgileri içerir.
Doğru parçayı Textar parça numarası, orijinal ekipman ya da çapraz başvuru numaralarıyla
arayın. Uzman arama işlevi genişlik, yükseklik, kalınlık, aşınma göstergesi sayısı ve daha
birçok başka kriter gibi ürün özellikleri temelinde aramaya da izin vererek, fren aksamının
belirlenmesini olabildiğince kolaylaştırır.
Haftalık veri güncellemeleri sonrasında yeni ürünler otomatik olarak sergilenir. Bu nedenle, ne
yenilikler olduğunu görmek için sık sık göz atın.
İlave olarak, Brakebook kayıtlı kullanıcıların ister bütün ürün yelpazesi, ister bir ürün seçkisi,
belirli üreticilerin parçaları, hatta özel modelleri kapsayan, bireysel gereklerine göre yapılandırılmış pdf katalogları oluşturmasına da izin verir. Böylelikle müşterileriniz her an
son gelişmelerden haberdar olur.

EKSİKSİZ HİZMET: 24/7/365.
www.textar.com adresinde Textar hakkında bilinmesi gereken her şeyi göreceksiniz.
Her gün, her an, bütün yıl boyunca. İster mevcut ürün katalogları, ister çok çeşitli broşürler.

DİSTRİBÜTÖR VE ATÖLYELER İÇİN DESTEK.
Textar‘ın müşterilerinize en iyisini sunmanızı sağladığını biliyorsunuz. Size ürünler ve teknolojiyle
ilgili Textar reklam materyali ve broşürler sağlamamızın, distribütör ve atölyelere çeşitli hizmetler sunmamızın nedeni de budur.
Bültenimiz Textar ile ilgili son bilgilerden her an haberdar olmanızı sağlar.

BİLGİYİ ARTIRMAK. BECERİLERİ GELİȘTİRMEK.
Fren teknolojisindeki son gelişmelerden haberdar olmak mı istiyorsunuz? Sorun değil.
Uzmanlardan oluşan ekibimiz bilgiyi ve müşteri memnuniyetini geliştirmek için atölye
ve distribütörlerin belirli taleplerine göre özel yapılandırılmış ve dünya geneline yayılan
kurslar sunuyor.
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TMD, FREN TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ HER ȘEYDİR.
Fren sürtünme çözümlerinde küresel bir lider olarak etkin, emniyetli ve güvenli frenleme uygulamalarında otomobil ve sanayi
sektöründeki en büyük markaların güvenilir ortağıyız. TMD Friction dünyanın önde gelen otomobil markaları ve ticari araç üreticileri
için tercih edilen tedarikçi konumundadır. Öncü ürünlerimiz Le Mans 24 saat gibi dünyanın en prestijli yarış serilerinden bazıları
için etkin ve güvenli frenleme sağladıkları için tercih edilir.
Dün. Bugün. Yarın.

Yarının çözümleri bugün geliștirilir.
Daha sessiz, daha yumuşak, daha verimli ve çevreye karşı daha sorumlu fren sistemlerinin performansını iyileştirecek ürünler
tasarlayıp geliştirmek kesintisiz bir süreçtir. Sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, yarın gerek duyulacak teknolojiye
öncülük etmek için her yıl 30 milyon avro yatırım yapıyoruz.

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

E-posta: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

E9905900473 08/18 TUR

Bu işte geçen yüz yılı aşkın süre büyüyüp gelişmemize, fren sürtünmesinde dünyanın önde gelen tedarikçisi olmamıza tanık oldu.
Devam eden başarımız teknik mükemmellik, tutarlı kalite ve yoğun Ar-Ge yatırımları sayesinde sürekli yenilik sağlamamıza dayanır.

