INOVACE. VYSOKÝ VÝKON. BEZPEČNOST.
VČERA. DNES. ZÍTRA.

www.textar.com

BRZDĚNÍ BEZ KOMPROMISŮ.
Brzdy Textar využívající nejmodernější technologie brzdění jsou precizně vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální
bezpečnost, výkon a komfort. Tento nekompromisní přístup je vlastním étosem společnosti Textar již více než 100 let.
A to je také důvod, proč společnost Textar i dnes nadále zůstává důvěryhodným partnerem předních světových výrobců
vozidel.

KVALITNÍ BRZDOVÉ OBLOŽENÍ.
PRO KVALITNÍ ZNAČKY.
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. BUDOUCNOST BRZDĚNÍ.
Jiní možná splňují současné požadavky, ale společnost Textar, která jedním okem stále hledí do budoucnosti, neustále
otevírá nové možnosti.
Ať už se jedná o inovativní řešení brzdění hybridních vozidel orientovaná na budoucnost nebo o vývoj udržitelných produktů,
které jsou šetrnější k životnímu prostředí, jsme stále o krok napřed. Velká část brzdových destiček Textar je již několik let
vyráběna bez obsahu mědi, dlouho předtím, než to vyžadovaly legislativní předpisy. A ve společnosti TMD Friction jsme také
sehráli důležitou roli při vývoji norem klasifikace ECO pro třecí materiály.
Program společnosti TMD Friction Lightweight Technology (Odlehčená technologie) se zaměřuje na vývoj odlehčeného
a tím i ekologičtějšího tření. S touto technologií společnost TMD Friction dláždí cestu nové generaci produktů pro
trh s náhradními díly.
Zatímco jiní splňují normy – my je stanovujeme. To je „prémie“,
kterou jsme povznesli na novou úroveň.
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NIKDY NEJLEVNĚJŠÍ. VŽDY NEJLEPŠÍ.
Zatímco jiní výrobci se zaměřují hlavně na cenu, Textar vždy
klade důraz na prvotřídní kvalitu. Vývoj, testování a uvolnění
každého nového O.E. produktu nám ve společnosti TMD Friction
trvá až tři roky.
Poznatky získané při vývoji originální součásti se přenášejí do
našeho programu pro trh s náhradními díly. Takže se společností
Textar si můžete být jistí, že dostáváte to nejlepší.

··
··

Garantujeme:
Až 1 000 hodin testování na dynamometru
Intenzivní řešení hluku, vibrací, rázů (NVH)
a komfortu
Počítačové vyhodnocení brzdného výkonu a schématu opotřebení
Přísné homologační testy v reálných podmínkách

HIGH-TECH. PRO TY NEJVYŠŠÍ NÁROKY.
Rozhodující jsou detaily. Každé z našich řešení technologie brzdění je dokonale přizpůsobeno konkrétnímu typu
vozidla. Používáme 250 různých receptur, z nichž některé se skládají až z 25 surovin – přesně sladěných podle
výkonu motoru, nákladu, brzdového systému a brzdných parametrů každého vozidla.
Výsledek: optimální brzdný výkon a komfort.
Naše standardy ve společnosti TMD Friction jsou mnohem přísnější než standardy ECE R90, což je nařízení
EU o schvalování brzdových destiček pro trh s náhradními díly. Tyto vysoké standardy jsou naším měřítkem
a odlišují nás od našich konkurentů.
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KVALITA. PRO KAŽDÝ POŽADAVEK.
Více než 1 900 obložení kotoučových brzd, přes 1 650 brzdových kotoučů, 425 brzdových čelistí
a 250 sad i 220 brzdových bubnů je důkazem toho, že společnost Textar nabízí pro současná motorová vozidla
jedno z největších portfolií.
V rámci nekompromisního úsilí o zajištění kvality, dlouhé životnosti a vysokého brzdného
komfortu naši specialisté vyvinuli více než 60 různých řešení tlumení hluku, jako je například
nová podložka Q+.
A pak je tu epad, nová generace tření, která je díky směsi speciálních materiálů zárukou
optimálního jízdního komfortu a zářivě čistých ráfků. A také nabízíme: veškeré příslušenství
nutné pro instalaci.
* Dostupné v závislosti na regionu

Brzdové kotouče Textar také odrážejí standardy kvality předního hráče na trhu. Vynikající odlití a celková
povrchová úprava zajišťují vysoký výkon, optimální bezpečnost a dlouhou životnost.
Brzdové čelisti a sady brzdových čelistí jsou k dispozici pro širokou škálu vozidel. Sady brzdových čelistí nabízejí
mimořádné výhody: se všemi součástmi nutnými k instalaci v jedné sadě je jejich montáž rychlejší a snazší.
Produktová řada společnosti Textar také zahrnuje ukazatele opotřebení, příslušenství, brzdovou kapalinu, čistič brzd
a mazivo stejně jako hydraulické součásti* a nástroje pro seřizování brzd*.

INTELIGENTNÍ DESIGN, DO NEJMENŠÍHO DETAILU.
Třecí materiály specifické pro konkrétní vozidla nebo brzdy, zkosení destiček, tlumicí podložky a pružinové svorky
jsou pouze některými z prvků, díky kterým jsou naše destičky tak úspěšné v sektoru O.E. i na trhu s náhradními díly.
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Označení brzdových štítů pro možnost
stálé identifikace

2 Pružinové svorky specifické pro konkrétní
brzdový systém
3 Tlumicí podložky specifické pro konkrétní vozidla
4 Třecí materiály specifické pro konkrétní vozidla
5 Zkosení pro vylepšené dosednutí a vyšší komfort

6 Práškové lakování pro dosažení čistého povrchu
a odolnosti proti korozi
7 Podklad nabízí vynikající pevnost ve střihu, zdokonalený
komfort a bariéru proti přenosu tepla
8 Lepidlo zajišťující optimální spojení mezi třecím materiálem
a brzdovým štítem
9 Brzdové štíty speciálně vyrobené tak, aby vyhovovaly
nejvyšším požadavkům na odolnost materiálu

DVOJNÁSOBNÁ
BEZPEČNOST:
Optimálního výsledku brzdění lze dosáhnout pouze
s brzdovými kotouči vyrobenými přesně na míru
brzdovým destičkám. A právě tato filozofie z nás
také udělala experty ve smyslu správného „třecího
partnera“ pro naše produkty.
Řada brzdových kotoučů Textar je vyráběna v přísném
souladu s O.E. tolerancemi a dokonce už nyní
odpovídá budoucím požadavkům nařízení ECE R90.

Nepotažené brzdové kotouče společnosti Textar,
standardně vyráběné z vysoce kvalitní litiny, jsou
dokonalým řešením včasné a účinné opravy brzd.
Plně potažené brzdové kotouče Textar Pro chrání
proti korozi a představují kombinaci výkonu a
zdokonalené estetičnosti.
Náročné brzdové systémy jsou opatřeny
brzdovými kotouči s vysokým obsahem
uhlíku Textar Pro+.
Tím, že společnost Textar přinesla OE řešení na
trh s náhradními díly, stala se první značkou, která
zavedla dvoudílné kompozitní brzdové kotouče.
A ještě jeden významný prvek portfolia brzdových
kotoučů společnosti Textar – brzdové kotouče
s ložisky kol / věnci ABS senzoru.
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Další informace:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. BRAKEBOOK.
MŮJ ONLINE KATALOG.
Tento moderní systém webového katalogu byl vyvinut exkluzivně pro společnost
TMD Friction a obsahuje podrobná katalogová data, která pokrývají celou produktovou řadu.
Správný náhradní díl si můžete vyhledat buď podle čísla dílu Textar, čísla OE nebo čísla křížového odkazu. Speciální funkce vyhledávání také umožňuje vyhledávání podle specifikací produktů, jako je šířka, výška, tloušťka, počet ukazatelů opotřebení a řady dalších kritérií, díky
čemuž je identifikace
součástí brzd tak jednoduchá, jak je to jen možné.
Nové produkty se zobrazí automaticky po týdenních aktualizacích dat. A proto často kontrolujte, co je nového.
Registrovaným uživatelům navíc BRAKEBOOK umožňuje vytváření pdf katalogů přizpůsobených jejich individuálním požadavkům - buď pro celou produktovou řadu, výběr produktů, díly určitých výrobců nebo dokonce pro speciální modely. Takže vaši zákazníci
budou mít stále aktuální informace.

NEPŘETRŽITÝ SERVIS: 24/7/365.
Náš interaktivní workshop nabízí komplexní technickou a marketingovou podporu od
profesionálů po profesionály. Na stránkách www.textar-professional.com se dozvíte,
jak vám společnost Textar může pomoci při propagaci portfolia vašich služeb.
A také naleznete základní informace o společnosti Textar, výuková videa a animace i
nepřebernou škálu technických informací ke stažení.
Na stránkách www.textar.com naleznete vše, co o společnosti Textar stojí za to vědět.
Každý den, kdykoli, po celý rok. Ať už se jedná o aktuální katalog produktů nebo o širokou
škálu brožur.

PODPORA PRODEJCŮ A DÍLEN.
Oceňujete, že společnost Textar vám umožnuje nabízet vašim zákazníkům to nejlepší.
Proto vás podporujeme reklamními materiály a brožurami společnosti Textar o produktech
a technologii i dalšími službami pro prodejce a dílny.
Díky našemu zpravodaji máte neustále k dispozici nejnovější informace o společnosti Textar.

PROHLUBOVÁNÍ ZNALOSTÍ. ZLEPŠOVÁNÍ
DOVEDNOSTÍ.
Chcete držet krok s nejnovějšími poznatky v technologii brzdění? Žádný problém.
Náš tým expertů nabízí po celém světě školicí kurzy individuálně přizpůsobené konkrétním
požadavkům dílen a prodejců zaměřené na zvyšování znalostí a spokojenosti zákazníků.

7

V TMD SE VŠE TOČÍ KOLEM TECHNOLOGIE BRZDĚNÍ.
Jako globálnímu lídrovi v oblasti řešení brzdového tření nám důvěřují největší značky v automobilovém a průmyslovém sektoru, že jim
budeme dodávat efektivní, spolehlivé a bezpečné brzdové aplikace. Společnost TMD Friction je preferovaným dodavatelem předních
světových značek automobilů a výrobců užitkových vozidel. Naše průkopnické produkty jsou také voleny tak, aby zajišťovaly účinné
a bezpečné brzdění při některých z nejprestižnějších světových závodů, jako je například 24 hodinový závod Le Mans.
Včera. Dnes. Zítra.
Během více než sta let, kdy se věnujeme tomuto odvětví, jsme rostli a prosperovali a stali se předním světovým dodavatelem
brzdového tření. Náš dlouhodobý úspěch je založen na poskytování technické dokonalosti, soustavné kvality a neustálých inovací
prostřednictvím vysokých investic do výzkumu a vývoje.
Zítřejší řešení vyvinutá dnes.

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

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

Textar je registrovaná ochranná známka společnosti TMD Friction

E9905900464 08/18 CZE

Vývoj a zdokonalování produktů s cílem zlepšovat výkon pro dosažení tiššího, plynulejšího, účinnějšího a ekologičtějšího brzdění
je nepřetržitý proces. Každý rok vynakládáme více než 30 milionů EUR na to, abychom zajistili, že nejen splňujeme požadavky
dneška, ale jsme průkopníky technologií, které budou potřebné zítra.

