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ONTEM. HOJE. AMANHÃ.

www.textar.com

TRAVAGEM SEM COMPROMISSO.
Utilizando tecnologia de ponta de travagem, os travões Textar são projetados com precisão para oferecer máxima
segurança, desempenho e conforto. Esta abordagem intransigente tem sido o próprio caráter da Textar desde há mais
de 100 anos. E é a razão por que a Textar continua a ser uma parceira fiável para os principais fabricantes de veículos
do mundo atualmente.

PRODUTOS DE FRICÇÃO DE QUALIDADE.
PARA MARCAS DE QUALIDADE.
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. O FUTURO DA TRAVAGEM.
Outros podem responder às necessidades atuais, mas, sempre com os olhos postos no futuro, a Textar continua a abrir
novos caminhos.
Desde inovadoras soluções de travagem voltadas para o futuro para veículos híbridos ao desenvolvimento de produtos
sustentáveis que são melhores para o meio-ambiente, estamos sempre um passo à frente. Uma grande proporção das
pastilhas de travão da Textar são isentas de cobre desde há vários anos, desde muito antes de quaisquer imposições
regulamentares. E a TMD Friction também teve um papel importante no desenvolvimento das normas de classificação
ECO para materiais de fricção.
O programa de Tecnologia Leve da TMD Friction está focado no desenvolvimento de produtos de fricção leves e,
consequentemente, mais ecológicos. Com esta tecnologia, a TMD Friction está a desbravar caminho para uma nova
geração de produtos pós-venda.
Enquanto outros seguem os padrões, nós definimo-los. Isso é o „premium“ levado ao nível superior.
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NUNCA O MAIS BARATO. SEMPRE O MELHOR
Enquanto outros fabricantes se concentram principalmente no
preço, com a Textar o foco está sempre na qualidade premium.
Na TMD Friction passamos até três anos a desenvolver, testar
e lançar cada novo produto O.E.
O conhecimento ganho com o desenvolvimento da peça de
equipamento original é transferido para o nosso programa
pós-venda. Assim, com a Textar pode ter certeza de que está a
obter o melhor.

··
·
·

Garantimos:
Até 1000 horas de teste em dinamómetro
NVH Intensivo (Ruído, Vibração, Dureza)
e engenharia de conforto
Avaliação computorizada do desempenho de
travagem e do padrão de desgaste
Testes de homologação rigorosos em condições reais

ALTA TECNOLOGIA. PARA AS MAIS ALTAS
EXIGÊNCIAS.
Os detalhes fazem a diferença. Cada uma das nossas soluções de tecnologia de travagem é precisamente adaptada
a um tipo específico de veículo. Utilizamos 250 formulações diferentes, algumas das quais consistem em mais de
25 matérias-primas - perfeitamente compatíveis com o desempenho do motor, as cargas, o sistema de travões e as
características de travagem de cada veículo.O resultado: ótimo desempenho de travagem e conforto.
Na TMD Friction, os nossos próprios padrões são muito mais rígidos
que os da ECE R90, o regulamento da UE para aprovação de pastilhas
de travão para o mercado pós-venda. Esses altos padrões são a nossa
referência e diferenciam-nos dos nossos rivais.
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QUALIDADE. PARA CADA REQUISITO.
Mais de 1900 pastilhas de travão de disco, mais de 1650 discos de travão, 425 maxilas de travão e 250 kits,
bem como 220 travões de tambor, são a prova de que a Textar oferece uma das maiores carteiras de produtos
para veículos automóveis atuais.
Na busca incessante da qualidade, longa vida útil e alto conforto de travagem, os nossos
especialistas desenvolveram mais de 60 soluções diferentes de amortecimento de ruído,
como a nova placa Q+. Depois, há o ePad, uma nova geração de fricção que assegura conforto
de condução ideal e jantes limpas cintilantes devido à sua mistura especial de materiais.
Também incluído na caixa: todos os acessórios necessários para a instalação.
* Disponível dependendo da região

Os discos de travão da Textar também refletem os padrões de qualidade de um líder de mercado.
Fundição superior e revestimento de superfície completo garantem alto desempenho, segurança
ideal e longa vida útil.
As maxilas de travão e kits de maxilas de travão estão disponíveis para uma ampla gama de veículos. Os kits
de maxilas de travão oferecem enormes vantagens: com todos os componentes necessários para a instalação
em kit, a montagem é mais rápida e fácil.
A linha de produtos Textar também inclui indicadores de desgaste, acessórios, fluido de travões, produtos
lubrificantes e de limpeza de travões, bem como componentes hidráulicos* e ferramentas de travões*.

DESIGN INTELIGENTE, ATÉ AO ÚLTIMO DETALHE.
Os materiais de fricção específicos para cada veículo e travões, a chanfradura da pastilha, os calços de amortecimento
e os grampos de molas são apenas algumas das características que tornam as nossas pastilhas tão bem-sucedidas no
setor de O.E. e pós-venda.
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1 Estampagem da placa traseira para
identificação duradoura

6 Revestimento lacado a pó para um acabamento limpo e
proteção contra corrosão

2 Grampos de mola específicos do sistema de travões

7 A subcamada fornece excelente resistência ao cisalhamento,
maior conforto e uma barreira contra a transferência térmica

3 Calços de amortecimento específicos do veículo
4 Material de fricção específico do veículo

8 Adesivo que garante ótima união entre o material de
atrito e a placa de apoio

5 Chanfradura para melhor assentamento e
maior conforto

9 Placa de apoio com especificações para responder aos mais
altos requisitos de resistência do material

SEGURANÇA DUPLA:
O resultado ótimo de travagem só pode ser alcançado
com discos de travão precisamente ajustados às
pastilhas de travão. Foi essa filosofia que também
nos tornou especialistas em termos de „parceiro de
fricção“ certo para os nossos produtos.
A gama de discos de travão Textar é fabricada em
estrita conformidade com as tolerâncias O.E. e,
já hoje, cumpre os requisitos ECE R90 do futuro.
Feitos de ferro fundido de alta qualidade como
padrão, os discos de travão não revestidos da
Textar são a solução perfeita para uma
reparação de travões atempada e eficiente.
Os discos de travão Textar Pro totalmente
revestidos protegem contra corrosão e combinam
desempenho com estética melhorada.
Os sistemas de travagem exigentes são
equipados com discos de travão de alto
carbono Textar Pro+.
Trazendo soluções O.E. para o mercado pós-venda,
a Textar foi a primeira marca a introduzir discos de
travão compósitos de duas peças.
Mais um destaque do portefólio de discos de travão
Textar: discos de travão com rolamentos de
roda/anéis sensores de ABS.
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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 O.E. 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.
A nossa ofi cina interativa oferece assistência técnica e de marketing abrangente, de
profissionais para profissionais. Visite www.textar-professional.com para descobrir
como a Textar pode ajudá-lo a promover o seu portefólio de serviços.
Além de informações gerais sobre a Textar, encontrará tutoriais e animações em vídeo,
além de várias informações técnicas disponíveis para download.
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.

ASSISTÊNCIA A REVENDEDORES E OFICINAS.
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.
Ontem. Hoje. Amanhã.
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.

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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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.

