ИНОВАТИВНОСТ.
ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
БЕЗОПАСНОСТ.
ВЧЕРА. ДНЕС. УТРЕ.
www.textar.com

БЕЗКОМПРОМИСНИ СПИРАЧКИ.
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.
Това е причината Textar и досега да продължава да бъде надежден партньор
на водещите производители на автомобили по света.

КАЧЕСТВЕНИ ФРИКЦИОННИ ПРОДУКТИ.
ЗА КАЧЕСТВЕНИ МАРКИ.
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BAIC
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac

Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Dongfeng
FAW
Ferrari

Fiat
Ford
GAC
Geely
Greatwall
Haima
Honda
Hyundai
JAC
Jaguar
Jeep

JMC
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda

Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel / Vauxhall
Peugeot
Porsche
Proton
Renault
Rolls-Royce
SAIC
Seat

Škoda
Smart
SsangYong
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

TEXTAR. БЪДЕЩЕТО НА СПИРАЧКИТЕ.
Другите може да задоволяват текущите си нужди, но Textar винаги гледа с едно око към
бъдещето и продължава да бъде новатор.
От обновяване на нашите спирачни решения за бъдещето за хибридни автомобили до
разработване на устойчиви продукти, които щадят околната среда, ние сме винаги една крачка
напред. От няколко години насам голяма част от спирачните накладки на Textar се изработват
без влагането на мед — много преди това изискване да стане законова норма. А в TMD Friction
ние също така играем важна роля в разработването на ЕКО стандарти за класификация за
фрикционните материали.
Програмата за олекотени технологии на TMD Friction се съсредоточава върху разработването на
олекотени, а оттам и по-щадящи околната среда фрикционни продукти. С тази технология
TMD Friction прокарва пътя за ново поколение продукти за следпродажбено обслужване.
Докато другите следват стандартите, ние ги създаваме. Когато „премиум“
премине на следващото ниво.
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НИКОГА НАЙ-ЕВТИНИТЕ. ВИНАГИ НАЙ-ДОБРИТЕ.
Докато фокусът на други производители пада
основно върху цената, при Textar фокусът е
винаги върху премиум качество. В TMD Friction
ние отделяме до три години за разработването,
изпитването и пускането на пазара на секи нов
продукт оригинално оборудване.
Придобитите от разработката на частта за
оригинално оборудване знания се прехвърлят
към нашата програма за следпродажбено
обслужване. Затова с Textar можете да сте
сигурни, че получавате най-доброто.

··
·
·

Ние гарантираме:

до 1000 часа изпитвания с динамометър;
интензивно инженерно проектиране за

решаване проблемите с шума, вибрациите,
суровите условия и комфорта;
компютъризирано оценяване на спирачните
характеристики и схемата на износване;
щателни хомологични изпитвания в реални
житейски условия.

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ. ЗА НАЙ-ВИСОКИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ.
Разликата е в детайла. Всяко от нашите технологични решения за спиране е прецизно
разработено за конкретния тип превозно средство. Ние използваме 250 различни
формулировки, някои от които включват над 25 различни суровини — перфектно
подбрани спрямо характеристиките на двигателя, натоварването, спирачната
система и спирачните характеристики на всяко превозно средство.
Резултатът: оптимални спирачни характеристики и комфорт.
В TMD Friction, нашите собствени стандарти са много
по-строги от тези на ECE R90, европейският регламент
за одобрение на спирачни накладки за пазара на
следпродажбено обслужване. Тези високи стандарти са
нашият критерий за качество и това, което ни отличава
от нашите конкуренти.
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КАЧЕСТВО. ЗА ВСЯКО ИЗИСКВАНЕ.
* Предлагането е ограничено до някои региони

Над 1900 вида накладки, над 1650 вида спирачни дискове, 425 вида спирачни челюсти,
250 комплекта и 220 вида спирачни барабани доказват, че Textar предлага едно от
най-големите продуктови портфолиа за съвременни моторни превозни средства.
В безкомпромисния си стремеж към качество, дълъг експлоатационен живот и
висок спирачен комфорт нашите специалисти са разработили над 60 различни
решения за шумозаглушаване, като например новата демпферна шайба Q+.
Освен нея имаме и еpad — ново поколение фрикционни продукти, което
гарантира оптимален комфорт при шофиране и блестящи от чистота джанти,
благодарение на специалната си смес от материали. Комплектът включва и
всички необходими за монтажа приспособления.
Спирачните дискове на Textar също така отразяват стандартите за качество на лидера
на пазара. Превъзходното металолеене и пълното покритие на повърхността гарантират
високи арактеристики, оптимална безопасност и дълъг експлоатационен живот.
Предлагаме спирачни челюсти и окомплектовки за голям набор от превозни средства.
Окомплектовките на спирачните челюсти предлагат огромни предимства: с всички необходими
за монтажа на един комплект компоненти поставянето им става по-бързо и по-лесно.
Spektar Textarovih proizvoda uključuje i indikatore istrošenosti, pribor, kočione tekućine,
sredstava za čišćenje i podmazivanje kočnica te hidrauličke komponente i alat za kočnice*.

ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИЗАЙН, ДО НАЙ-ДРЕБНИЯ ДЕТАЙЛ.
Специфичните за конкретните превозни средства и спирачки фрикционни материали, скосяването
на накладките, демпферните шайби и ресорните скоби са само някои от характеристиките на нашите
накладки, които ги правят толкова успешни в сектора за оригинално оборудване и на пазара на
следпродажбено обслужване.
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2
3
1
7
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1 Издръжлива маркировка върху
подложката на накладката за
лесна идентификация;
2 Специфични за спирачната
система ресорни скоби;
3 Специфични за превозното
средство демпферни шайби;
4 Специфичен за превозното
средство фрикционен материал;
5 Скосяване на накладките за подобрено
полагане и повишен комфорт;

6 Прахово-лаково покритие за полирана
външност и защита от корозия;
7 Долен слой, предоставящ отлична якост на
срязване, повишен комфорт и бариера за
термичен пренос;
8 Залепване, което гарантира оптимално
свързване на спирачния материал и
подложката;
9 Специална подложка, която задоволява и
най-високите изисквания за якост на
материала.

ДВОЙНА БЕЗОПАСНОСТ:
Оптимален спирачен ефект може да бъде
постигнат единствено със спирачни дискове,
специално пригодени за конкретните
спирачни накладки. Именно тази философия
ни превърна в експерти по отношение на
избора на правилния „фрикционен партньор“
за нашите спирачни накладки.
Цялата гама спирачни дискове Textar се
изработва при строго съблюдаване на
нормите за допустимо отклонение от
оригиналното оборудване и още от сега
отговаря на изискванията на ECE R90 за
бъдещето.
Изработени от висококачествен чугун като стандарт,
спирачните дискове без покритие Textar са перфектното
решение за своевременен и ефикасен ремонт на
спирачките.
Спирачните дискове с пълно покритие Textar
Pro предпазват от корозия и съчетават работни
характеристиките с подобрена естетика.
Спирачните системи за голямо натоварване са
оборудвани със спирачни дискове Textar Pro+ с високо
съдържание на въглерод.
Предлагайки решенията за оригинално оборудване на
пазара на следпродажбено обслужване, Textar е първата
марка, която въвежда двукомпонентни композитни
спирачни дискове.
Друга една важна страна на портфолиото от спирачни
дискове Textar — спирачни дискове с колесни лагери/
пръстени за ABS сензори.
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За повече информация:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. МОЯТ ОНЛАЙН КАТАЛОГ.
Тази уеб-базирана каталожна система последна дума на техниката е разработена
изключително за
TMD Friction и съдържа подробни каталожни данни, покриващи цялата ни продуктова гама.
Търсете точната част по номер на частта на Textar, на оригиналния производител или чрез
сравняване между двавата номера.
Експертната функция за търсене също така позволява търсене по продуктова
спецификация, като например ширина, височина, дебелина, брой индикатори за
износване и много други критерии, а това прави идентифицирането начастите на
спирачките възможно най-лесно.
Новите продукти се показват автоматично след ежеседмичната актуализация на данните.
Затова проверявайте редовно, за да виждате новодобавените артикули.
Brakebook също така позволява на регистрираните потребители да създават каталози в
PDF формат според своите конкретни изисквания — на цялата продуктова гама, на подбрани
продукти, на части от конкретни производители или само на специални модели.
За да могат Вашите клиенти винаги да саосведомени.

ПЪЛНО ОБСЛУЖВАНЕ: 24/7/365.
Нашата интерактивна работилница предлага всестранна техническа и маркетингова поддръжка
от професионалисти за професионалисти. Отидете на www.textar-professional.com,
за да разберете как Textar може да Ви помогне да промотирате портфолиото на своя сервиз.
Освен обща информация за Textar там ще намерите и видео уроци и анимации, както и
огромно количество техническа информация за сваляне.
На www.textar.com ще намерите всичко, което трябва да знаете за Textar. Всеки ден,
по всяко време, целогодишно. Независимо дали търсите каталози за текущите продукти,
или голямо разнообразие от брошури.

ПОДКРЕПА ЗА ДИСТРИБУТОРИ И СЕРВИЗИ.
Вие знаете, че Textar Ви дава възможност да предлагате най-доброто на своите клиенти.
Затова ние Ви осигуряваме подкрепа с рекламни материали за Textar и брошури за
продукти и технологии,както и други услуги за дистрибутори и сервизи.
Нашият информационен бюлетин гарантира, че винаги ще разполагате с актуална
информация за Textar.

УВЕЛИЧАВАМЕ ЗНАНИЯТА.
ПОДОБРЯВАМЕ УМЕНИЯТА.
Искате ли да сте в течение на най-новите постижения в областта на спирачните технологии?
Няма проблем. Нашият екип от експертипредлага обучителни курсове по цял свят, пригодени
индивидуално към конкретните изисквания насервизите и дистрибуторите с цел подобряване
на знанията и удовлетвореността на клиентите.
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TDM Е НАПЪЛНО ОТДАДЕН НА СПИРАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Като глобален лидер при решенията за фрикционни технологии, ние имаме доверието на най-големите
марки в автомобилния и промишления сектор за предоставяне на ефективни, надеждни и безопасни
спирачни приложения. TMD Friction е предпочитаният доставчик за водещите производители на
автомобили и търговски превозни средства от цял свят. Нашите основополагащи продукти биват
избирани и за предоставянето на ефективно и безопасно спиране за едни от най-престижните серии
състезания по света, като например „24-те часа на Льо Ман“.
Вчера. Днес. Утре.
Растем и успяваме в бизнеса повече от сто години и сме се превърнали във водещ на световно
равнище доставчик на спирачни продукти. Нашият непрекъснат успех се гради върху предоставянето
на неизменно качество и неспирни иновации чрез интензивни инвестиции в научно-развойната дейност.

Разработването и усъвършенстването на продуктите за подобряване на тяхната работа и за постигане
на по-тихо, по-гладко, по-ефикасно и по-щадящо околната среда спиране представлява един
непрекъснат процес. Ние инвестираме повече от 30 милиона евро всяка година, за да сме сигурни,
че не просто изпълняваме днешните изисквания, но и сме пионери в технологиите, които ще бъдат
необходими утре.
TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

Имейл: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

Textar е регистрирана търговска марка на TMD Friction
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Днес разработваме утрешните решения.

