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ZAVIRANJE BREZ KOMPROMISOV.
Zavore Textar so natančno izdelane z uporabo najsodobnejše zavorne tehnologije, da lahko zagotovijo največjo varnost,
zmogljivost in udobje. Ta brezkompromisni pristop je značilen za podjetje Textar že več kot 100 let. In ravno to je razlog,
zakaj je podjetje Textar še danes zanesljiv partner vodilnih proizvajalcev avtomobilov na svetu.

KAKOVOSTNE OBLOGE.
ZA KAKOVOSTNE BLAGOVNE ZNAMKE.
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. PRIHODNOST ZAVIRANJA.
Drugi lahko izpolnijo trenutne potrebe, vendar Textar z enim pogledom v prihodnost vedno znova ubira nove poti.
Od v prihodnost usmerjenih, inovativnih rešitev zavor za hibridna vozila do razvoja trajnostnih, okolju prijaznih izdelkov smo
vedno korak naprej. Velik del zavornih oblog Textar so že nekaj let brez bakra in že precej presegajo zakonodajne zahteve.
In pri TMD Friction smo tudi odločilno sodelovali pri razvoju standardov za razvrščanje ECO za torne materiale.
Program lahke tehnologije TMD Friction se osredotoča na razvoj lažje in s tem tudi okolju prijaznejše obloge.
TMD Friction s to tehnologijo utira pot za novo generacijo izdelkov za poprodajne izdelke.
Medtem ko drugi sledijo standardom, jih mi postavljamo. To je ”vrhunska kakovost”,
ki se prenese na naslednjo stopnjo.
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NIKOLI NAJCENEJŠI. VEDNO NAJBOLJŠI.
Medtem ko se ostali proizvajalci v glavnem osredotočajo na
ceno, je Textar vedno usmerjen v vrhunsko kakovost.
Pri TMD Friction porabimo več kot tri leta za razvoj,
preizkušanje in odobritev vsakega novega izdelka O.E.
Znanje, pridobljeno pri razvoju dela prve opreme, se prenese
v naš poprodajni program. S Textarjem ste lahko prepričani,
da prejmete najboljše.

··
··

Zagotavljamo:
Več kot 1.000 ur preizkušanja dinanometra
Intenzivni NVH (hrup, vibracije, krhkost)
in udoben inženiring
Računalniško vrednotenje zavorne moči in vzorca obraba
Natančen preizkus homologacije pod realnimi življenjskimi pogoji

VISOKA TEHNOLOGIJA. ZA NAJVIŠJE ZAHTEVE.
Zaradi podrobnosti obstajajo razlike. Vsaka od naših rešitev zavorne tehnologije je natančno prilagojena specifični vrsti
vozila. Uporabljamo 250 različnih formulacij, nekatere od njih vsebujejo več kot 25 surovega materiala – popolnoma
se ujemajo z močjo motorja, obremenitvami, zavornim sistemom in zavornimi značilnostmi vsakega vozila.
Rezultat: optimalna zmogljivost zaviranja in udobje.
Pri TMD Friction so naši lastni standardi strožji od zahtev ECE R90, uredbe EU za odobritev zavornih oblog
za poprodajni trg. Ti visoki standardi so naša merila in nas ločujejo od naših konkurentov.
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KAKOVOST. ZA VSAKO ZAHTEVO.
Več kot 1.900 oblog zavornih kolutov, več kot 1.650 zavornih kolutov, 425 zavor in 250 kompletov ter
220 bobnastih zavor dokazujejo, da Textar ponuja enega največjih portfeljev za trenutna motorna vozila.
V brezkompromisnem prizadevanju za kakovost, dolgotrajnost in veliko udobje pri zaviranju
so naši strokovnjaki razvili več kot 60 različnih zvočno-izolacijskih rešitev, kot je: nova podložka Q+.
Potem je tukaj epad, nova generacija obloge, ki s svojo posebno materialno mešanico skrbi
za optimalno udobje pri vožnji in svetleča, čista platišča. Prav tako priloženo obsegu dobave: vsi deli
pribora, potrebni za namestitev.
Zavorne obloge Textar prav tako odražajo standarde kakovosti vodilnega na trgu.
Vrhunska zlitina in popoln površinski premaz zagotavljata visoko zmogljivost, optimalno
varnost in dolgo življenjsko dobo.
* Na voljo, odvisno od države

Zavorne čeljusti in kompleti zavornih čeljusti so na voljo za številna vozila. Kompleti zavornih čeljusti
ponujajo ogromne prednosti: z vsemi sestavnimi deli v enem kompletu, ki so potrebni za vgradnjo,
je namestitev hitrejša in enostavnejša.
Program izdelkov Textar obsega tudi kazalnike obrabe, pribor, zavorno tekočino, čistilo in mazivo za zavore
ter hidravlične sestavne dele* in orodja za zavore*.

INTELIGENTNA OBLIKA, DO NAJMANJŠE PODROBNOSTI.
Vozilo in torni materiali, specifični za zavoro, poševnina obloge, blažilni koluti in vzmetne sponke je samo nekaj
značilnosti, zaradi katerih so naše obloge v področju O.E. in na poprodajnem trgu tako uspešne.
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Vtiskovanje v zadnjo steno za trajno identifikacijo

2 Vzmetne sponke, značilne za zavorni sistem
3 Blažilne podložke, značilne za vozila
4 Torni material, značilen za vozila
5 Posnemanje za boljše vpetje in več udobja

6 Premaz, lakiran s praškom, za natančen zaključek
in zaščito pred korozijo
7 Spodnji sloj ponuja odlično strižno trdnost, izboljšano udobje
in oviro pred toplotnim prenosom.
8 Lepilo zagotavlja optimalno povezavo med tornim materialom
in zadnjo steno
9 Zadnja stena izpolnjuje najvišje zahteve za trdnost materiala

DVOJNA VARNOST:
Optimalen rezultat zaviranja je mogoče natančno
doseči samo z zavornimi koluti po meri zavorne
obloge. To je tudi filozofija, zaradi katere smo
postali strokovnjaki za pravega »tornega partnerja«
naših izdelkov.
Vsi zavorni koluti Textar so izdelani izključno v skladu
s tolerancami O.E. in izpolnjujejo zahteve ECE R90.

Nepremazane zavorne obloge Textar, ki so
serijsko proizvedene iz vrhunskega litega železa,
so odlična rešitev za pravočasno in učinkovito
popravilo zavor.
Popolnoma premazane zavorne obloge
Textar Pro ščitijo pred korozijo in povezujejo
moč z izboljšano estetiko.
Zahtevni zavorni sistemi so opremljeni
s kakovostnimi karbonskimi zavornimi koluti
Textar Pro+.
Textar je prinesel rešitve OE na poprodajni trg
in je bila prva blagovna znamka, ki je uvedla
dvodelne večplastne zavorne kolute.
Dodaten vrhunec portfelja zavornih kolutov
Textar – zavorni koluti s kolesnimi ležaji/
senzorskimi obroči ABS.
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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.
Naša interaktivna delavnica ponuja obsežno tehnično in trženjsko pomoč od profesionalcev
za profesionalce. Pojdite na www.textar-professional.com, če želite izvedeti, kako lahko
pomagate pri promociji portfelja storitev.
Poleg splošnih informacij o Textar najdete videoposnetke z navodili in animacije ter obsežne
tehnične informacije za prenos.
Na www.textar.com lahko najdete vse, ker je vredno vedeti o Textar. 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 Textar.

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.
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.
Jutrišnje rešitve so se razvile danes.

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

Textar je registrirana blagovna znamka podjetja TMD Friction
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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.

