СПИРА�НИ �ИСКО�Е TEXTAR
Продуктова гама
www.textar.com

ИНТЕЛИГЕНТЕН �ИЗАЙН.
�о най-дребния детайл
Монта�на по��рхност
Прецизна изработка според нормите за допустимо
отклонение от оригиналното оборудване; за перфектна сглобка.
�исокотехно�о�ична
мета��р�ия
Топ�оот�о�
С помощта на специален
�иректно отвеждане
процес на отливане се
на топлината към
постига изкл�чително
вентилационния отвор;
хомогенна повърхност на
подобрява разсейването
материала; в зависимост
на топлината и гарантира
от типа диск може да е наповишена устойчивост на
несено и антикорозионно
вибрации.
покритие.

Трие�а по��рхност
Произведена според нормите
за допустимо отклонение от
оригиналното оборудване;
прецизна изработка.

Ох�а��а�а �енти�ация
�птимизирано разсейване
на топлината посредством
мостове, колони или перки
(дясна/лява).
Перманентна маркиро�ка
�елефен надпис: производител,
номер на частта, минимална дебелина.
�лтернативно местоположение на маркировката.

Примерна маркиро�ка
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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Код на доставчика
Партиден номер/код
Минимална дебелина
Марка (Textar)
�ама на Textar
Номер на частта на Textar
ECE �

ПЕРФЕКТНИТЕ ПАРТН�ОРИ.
Спирачни накладки и дискове от Textar
Внедрявайки най-модерните технологии, Textar произвежда спирачки с върхова прецизност, за да предложи максимална безопасност, качествени характеристики и комфорт. Този безкомпромисен подход е
залегнал в работата на Textar от над 100 години. Това е причината Textar и досега да продължава да
бъде надежден партн�ор на водещите производители на автомобили по света.

�птимален спирачен ефект може да бъде постигнат единствено със спирачни дискове,
пригодени специално за спирачните накладки. �менно тази философия ни превърна в
експерти по отношение на избора на правилния „партн�ор за триене“ за нашите спирачни накладки. �ялата гама спирачни дискове на Textar се изработва при строго събл�даване на нормите за допустимо отклонение от оригиналното оборудване и отговаря на
изискванията на ECE R90.
TMD Friction също така подкрепя разработката на керамични спирачни дискове и разработи
спирачни накладки, които са перфектни за това приложение. Поради това TMD Friction остава
предпочитаният доставчик за автомобили с високи експлоатационни характеристики, разчитащи на
тази технология.
�амата спирачни дискове на Textar вкл�чва над 1650 референции за сектора на леките автомобили
и на практика покрива 100% от европейския автомобилен парк.

КА�ЕСТ�О. ЗА �СЯКО ИЗИСК�АНЕ.
Спирачни дискове без покритие
Спирачните дискове без покритие на Textar са защитени от корозия чрез слой машинно масло, който
трябва да бъде отстранен преди монтаж, например с течност за почистване на спирачки на Textar.
Препор�ч�а се на�-�ече при:
• Поддръжка и ремонт на по-стари автомобили.
• �втомобили със стоманени джанти или тасове.

Кат. �: 92XXXX00

��А ЕЛЕМЕНТА. Е�НО �ЯЛО.

Спирачни �иско�е с ко�есни �а�ери
�исковете с вградени колесни лагери са особено популярни сред френските
производители на автомобили.

Пре�имст�а:
• �нтикорозионно покритие *
• Спестяваща време сглобка
• �ез необходимост от смяна на лагера
• Предотвратява неправилна сглобка при поставяне на лагера
• Вкл�чени гайка и капачки

ТРИ � Е�НО — ЗА УЛЕСНЕНИЕ.
Спирачни дискове с колесен лагер и пръстен за ABS сензор

Този тип дискове се предлага за
системи с ABS сензор със зъбчат
или магнитен пръстен.
Пре�имст�а:
• �нтикорозионно покритие *
• Спестяваща време сглобка
• �ез необходимост от смяна на лагера
• Предотвратява неправилна сглобка при
поставяне на лагера
• Вкл�чени гайка и капачки

Кат. �: 92XXXX00, 92XXXX03

* в зависимост от приложението

ПО-�О�РА ЕСТЕТИКА. PRO.
Спирачни дискове с покритие
�а да се предотврати окисляване и по този начин да се гарантират най-добрите
експлоатационни характеристики и външен вид на спирачния диск, Textar подобри
продуктовата серия PRO, използвайки специален процес за нанасяне на покритие.

Пре�имст�а:
• По�о�рен ��н�ен �и� на спирачните дискове, напр.
когато се използват джанти от алуминиеви сплави
• �ащита от корозия
• Максима�ен спирачен комфорт
благодарение на ефективния подбор на материали
• С�кратено �реме за с��о�ка: Не е необходимо
отстраняване на защитно покритие от масло

СРА�НИТЕЛЕН ТЕСТ
Конвенционални
спирачни дискове
без покритие след
изпитване със
солена вода
Спирачен диск TEXTAR
PRO с покритие

Кат. �: 92XXXX03

ПО�Е�Е НОУ�АУ. PRO+.
Спирачни дискове с покритие,
високовъглеродна стомана

�арактеристики на �исоко����еро�ната стомана:
• Повишена якост благодарение на по-голямото съдържание на въглерод в продукта;
• �птимизирана реакция на спирачката: вибрациите са сведени до минимум благодарение
на понижената деформация на диска;
• По-равномерно разпределение на топлината благодарение на подобрената температурна проводимост;
• По-висок издръжливост на температурно натоварване;
Пре�имст�а:
• Намаляване на шума от спирачките (понижено скърцане);
• �ащита от корозия;
• Подобрен външен вид на спирачните дискове, напр. когато се използват джанти от алуминиеви сплави;
• С�кратено �реме за с��о�ка: не е необходимо отстраняване на защитно покритие от масло;
• Пестене на време благодарение на комплект за сглобяване, с вкл�чени винтове за бъдещи нужди.

Кат. �: 92XXXX05, 92XXXX07

�УГУН�Т СРЕ�А АЛУМИНИЯ
�вукомпонентни композитни
спирачни дискове

�вукомпонентните спирачни дискове на Textar са
друг новаторски продукт в гамата „�лекотени
технологии“ на TMD Friction. Всеки от дисковете
се състои от сърцевина и триещ пръстен, които
са свързани посредством нитове. Тъй като
сърцевината е изработена от алуминий, може се
постигне олекотяване с 15—20%.
С новите композитни спирачни дискове,
Textar предлага на пазара за следпродажбено
обслужване новаторските предимства на
двукомпонентните спирачни дискове, които
също така се използват и при оригиналното
оборудване:

Н�В�Т��СТВ� П�С���СТВ�М
���К�Т�Н� К�НСТ��К���
Пре�имст�а:
• �птимизация на характеристиките на управление чрез намаляване неокачената маса;
• Понижаване разхода на гориво и съответно реално намаляване на емисиите на CO2;
• Подобрената температурна проводимост води до намалени температурни деформации и
съответно свежда до минимум вибрациите на спирачките;
• Повишена товароустойчивост благодарение на оптимизацията на спирачната динамика;
• Подобрен външен вид на спирачните дискове, напр. когато се използват джанти от
алуминиеви сплави;
• �ащита от корозия;
• Намаляване на шума от спирачките (понижено скърцане);
• С�кратено �реме за с��о�ка: не е необходимо отстраняване на защитно покритие от масло;
• Пестене на време благодарение на комплект за сглобяване, като в повечето случаи са
вкл�чени и монтажни винтове.

Кат. �: 92XXXX 25

СИГУРНОСТТА Е ГАРАНТИРАНА.
ECE R90 за спирачни дискове и барабани
Следващият етап от разпоредбата ECE R90 влиза в сила от 1 ноември 2016 г. В нея
се определят критерии за качеството и ефективността на спирачните дискове
и барабани на пазара за следпродажбено обслужване. TMD Friction подкрепя това
решение. Макар тази разпоредба да засяга единствено продукти за пътнически
автомобили, пуснати на пазара след 1 ноември, ние провеждаме изпитвания и върху
съществуващата ни продуктова гама. Тези изпитвания се провеждат от известно
време насам и се осъществяват под надзора на TÜV (орган за технически надзор).
Някои от тези изпитвания се извършват в нашите собствени динамометри.

BRAKEBOOK. МОЯТ ОНЛАЙН КАТАЛОГ.
Високотехнологичен достъп до продуктовата

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
www.tmdfriction.com
Textar е регистрирана търговска марка на TMD Friction
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Каталожната система, разработена специално за TMD Friction, използва
високотехнологични каталожни данни за цялата продуктова гама и прави
идентифицирането на частите на спирачките възможно най-лесно.
Повече информация, като например технически спецификации и информация
за компонентите, можете да намерите и в непрекъснато обновяваната каталожна
система: www.textar.brakebook.com.
ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. Нашата интерактивна
работилница предлага пълна техническа поддръжка, която можете да намерите
на www. Textar-professional.com или като посетите нашия сайт,
www.textar.com, или във Facebook.

