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DESEMPENHO E SEGURANÇA GARANTIDOS.
Escolher a solução de fricção correta não precisa de ser um desafio. Seja para camião, reboque ou autocarro,
a Textar propõe pastilhas de travão de disco e calços de travão de tambor para 100% dos veículos comerciais
europeus. E com a Textar, cada produto inclui garantia de qualidade total, máxima segurança e derradeira fiabilidade.
Como marca líder mundial para fricção de travagem comercial e principal fornecedora de pastilhas e calços de travão
para o setor de O.E. e mercado pós-venda, a Textar oferece o desempenho e a segurança que só o original pode
garantir. É por isso que 70% de todos os veículos comerciais da Europa são equipados com calços de travão Textar
como padrão.
Orientada para a inovação: as novas pastilhas de travão leves da Textar combinam segurança com sustentabilidade.
O seu design extraforte, mas ao mesmo tempo leve, contribui para a redução do consumo de combustível e das
emissões, pelo que são melhores para si e também para o ambiente.

PRODUTOS DE FRICÇÃO DE QUALIDADE
PARA MARCAS DE QUALIDADE.
REFERÊNCIAS DE O.E. GLOBAIS:
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

TRAVAGEM SEM COMPROMISSO.
Porque a travagem de um veículo requer muito mais energia do que a aceleração, as pastilhas e calços de travão de
veículos comerciais estão continuamente expostas a esforços elevados.
Exemplo: Com uma potência de motor de 340 kW, um camião de 40 ton. pode acelerar até aos 80 km/h em
45 segundos. Em contrapartida, uma travagem completa de emergência de 80 até 0 km/h em 3 segundos exige uma
força de travagem de 3300 kW. Um fator de esforço incrivelmente alto para o relativamente pequeno componente de
fricção. Compromissos em termos de qualidade podem rapidamente tornar-se muito dispendiosos.
Textar signiﬁca segurança. Não há “ses” nem “mas”.
É por isso que, na TMD Friction, demoramos até três anos a desenvolver um produto de fricção. Durante este processo,
cada novo componente de fricção é sujeito aos testes mais rigorosos antes de ser lançado no mercado:

··
··

Até 300 000 quilómetros de testes de estrada e até 2000 horas de testes em dinamómetro
Avaliação computorizada do desempenho de travagem e padrões de desgaste
Testes de homologação rigorosos em condições de vida real
Engenharia de NVH (ruído, vibração e dureza) e conforto

QUALIDADE PREMIUM DE LONGA DURAÇÃO.
Os tempos de paragem dos veículos implicam custos elevados para os operadores de veículos comerciais. A solução:
Qualidade Premium. As peças de qualidade premium duram mais e são menos suscetíveis a falhas. Usar peças de
qualidade premium reduz a frequência de manutenção do veículo, permitindo que os seus veículos gerem receitas
durante mais tempo, em vez de custarem dinheiro regularmente. As pastilhas e calços Textar fornecem a combinação
ótima de longa vida de serviço, baixo desgaste e estabilidade de fricção. Por isso, teime em insistir em qualidade
premium. Insista em Textar.
Impostos e seguros 5 %

Amortização 20%

Portagens 3%
Pneus 4%
Peças sobressalentes 4%
Manutenção 5%

Outros custos fixos 10 %
Combustível 19%

Salários 30%
As peças sobressalentes constituem apenas uma pequena parte dos custos totais de uma empresa que opere uma
frota. Contudo, as pequenas poupanças que podem ser obtidas instalando peças mais baratas podem rapidamente
levar a altos custos de manutenção.
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VAMOS AO LIMITE. PARA QUE NÃO
TENHA DE O FAZER POR SI MESMO.
As pastilhas de travão estão expostas a condições e cargas extremas,
e sobretudo as montadas em veículos comerciais. Uma união segura entre o
material de fricção e a placa de travagem é, por isso, imperativa.
Dependendo da aplicação e da carga térmica, a TMD Friction usa uma variedade
de diferentes processos mecânicos nas suas pastilhas de travão para veículos
comerciais, de modos a fornecer a força que cada aplicação exige:

··
··
·

Placa de fixação aço fundido

placa de aço com pinos de latão (patente TMD)
placa fundida com pinos de latão (patente TMD)
placa fundida com pinos moldados (placa fundida integral)
placa de aço com malha soldada

Placa de fixação com pinos

Placa leve com pinos

Benefícios:Mesmo com as cargas térmicas mais extremas, os nossos
processos garantem união permanente do material de fricção à placa de
fixação. Por outras palavras: segurança e conforto ideais.

Placa de fixação com malha soldada

Mais informações em:
www.textar.com

MENOS É, POR VEZES,
SIGNIFICATIVAMENTE MAIS.
Componentes de veículos mais leves ajudam a reduzir o peso do veículo – que por sua vez leva a poupanças de combustível e menores emissões de CO2. A TMD Friction é líder neste setor e as pastilhas de travão Textar fabricadas com a nova
placa de fixação leve do Programa de Tecnologia Leve da TMD Friction são mais leves do que as pastilhas convencionais
de veículos comerciais sem comprometer a segurança. A vantagem para operadores de frotas: as pastilhas leves da
Textar usam a mesma geometria das pastilhas de travão padrão, pelo que têm instalação de substituição direta.
Fazer esta simples mudança para pastilhas leves pode contribuir para uma redução global do peso do veículo e para uma
melhoria no consumo de combustível que implicará poupanças de combustível notórias ao longo da vida útil de um
veículo comercial. Para saber mais, visite www.textar.com e use a nossa calculadora online para ver as poupanças
potenciais para a sua frota.
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CUMPRIR COM AS MAIS ALTAS EXPECTATIVAS.
Com tecnologias de adesão patenteadas e métodos avançados de produção aprovados para o setor O.E., a gama de
produtos Textar é única no mercado pós-venda internacional. Os produtos de fricção Textar para veículos comerciais
são uma combinação perfeita de desempenho de travagem superior, longa vida útil e baixo desgaste de discos e
tambores. Essa qualidade de primeira classe pode ser encontrada em toda a gama de mais de 750 pastilhas de
travão de disco e calços de travão de tambor para veículos comerciais.
Na TMD Friction trabalhamos em parceria com fabricantes de veículos e fabricantes de eixos e sistemas de travões
para desenvolver soluções de aplicação de fricção específicas. É o nosso conhecimento e especialização que está por
trás da tecnologia de travões e de fricção equipada numa ampla variedade de veículos comerciais, reboques,
autocarros e autocarros de turismo à saída das linhas de produção. Por exemplo, o T090, o nosso material líder para
travões de tambor, foi desenvolvido em parceria com a BPW especificamente para os seus eixos. Do mesmo modo,
o T0100 foi desenvolvido especificamente para a SAF. Em ambos os casos, a Textar permanece fornecedora exclusiva de
O.E. para estas aplicações de reboques.
O nosso material T7400 para travões de disco continua a ser a melhor escolha de O.E. para os autocarros, sobretudo
devido às suas inigualáveis características de desgaste. A gama Textar inclui não só pastilhas, discos e calços de
alta qualidade, mas também uma vasta gama de indicadores de desgaste e acessórios.
Com a adição das novas pastilhas de travão leves para veículos comerciais que abrem caminho para o futuro com
soluções de travagem eficientes e amigas do ambiente, a Textar oferece uma gama completa de produtos para
responder aos requisitos mais exigentes.

+
150

+
600

PASTILHAS DE TRAVÃO DE DISCO
CALÇOS DE TRAVÃO DE TAMBOR

Mais informações em:
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. O MEU CATÁLOGO ONLINE.
Este sistema de catálogo avançado baseado na web foi desenvolvido exclusivamente para a
TMD Friction e contém dados de catálogo detalhados que cobrem toda a nossa gama de produtos.
Procure a peça correta por número de peça Textar, número OE ou número de referência cruzada.
A função de pesquisa especializada também permite pesquisar por especificação do produto, como
largura, altura, espessura, número de indicadores de desgaste e muitos outros critérios, fazendo a
identificação de peças de travão tão fácil quanto possível.
Novos produtos serão mostrados automaticamente após atualizações semanais de dados. Por isso,
verifique com frequência para ver o que há de novo.
Além disso, o Brakebook permite que os utilizadores registados criem catálogos em PDF
personalizados para as suas necessidades individuais - seja para toda a linha de produtos,
para uma seleção de produtos, para peças de fabricantes específicos ou até mesmo para modelos
especiais. Para que os seus clientes estejam sempre atualizados.

SERVIÇO TOTAL: 24/7/365.
Em www.textar.com encontrará tudo o que vale a pena saber sobre a Textar. Todos os dias,
a qualquer hora, durante todo o ano. Seja nos catálogos de produtos correntes ou numa grande
variedade de folhetos.

SUPPORT FOR DEALERS AND WORKSHOPS.
Você sabe que a Textar lhe permite oferecer o melhor aos seus clientes. É por isso que o apoiamos com
material publicitário e brochuras da Textar sobre produtos e tecnologia, bem como outros serviços para
concessionários e oficinas.
A nossa newsletter garante que esteja sempre atualizado com as informações mais recentes sobre a Textar.

AUMENTAR O CONHECIMENTO.
MELHORAR DESTREZAS.
Quer manter-se a par dos mais recentes avanços na tecnologia de travões? Não há problema. A nossa equipa
de especialistas oferece cursos de formação em todo o mundo, individualmente adaptados aos requisitos
específicos de oficinas e revendedores, para melhorar o conhecimento e a satisfação do cliente.
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A TDM É ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA DE TRAVAGEM.
Como líder global em soluções de fricção de travagem, temos a confiança das maiores marcas do setor automóvel e industrial para
oferecer aplicações de travagem eficazes, fiáveis e seguras. A TMD Friction é a fornecedora preferida das principais marcas mundiais
de automóveis e fabricantes de veículos comerciais. Os nossos produtos pioneiros também são escolhidos para proporcionar uma
travagem eficaz e segura a algumas das mais prestigiadas competições de automobilismo do mundo, como as 24 Horas de Le Mans.

Mais de cem anos de atividade viram-nos crescer e prosperar, tornando-nos um fornecedor líder mundial de fricção de travagem.
O nosso sucesso continuado baseia-se no fornecimento de excelência técnica, qualidade consistente e inovação constante,
através de investimento intensivo em I+D.
As soluções de amanhã desenvolvidas hoje.
Desenvolver e afinar produtos para melhorar o desempenho para travagem mais silenciosa, mais suave, mais eficiente e
ambientalmente responsável é um processo contínuo. Investimos mais de 30 milhões de euros anualmente para garantir
que não só respondemos às exigências de hoje, mas também seremos pioneiros da tecnologia que será necessária amanhã.

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 é uma marca registada da TMD Friction
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