TEXTAR BRZDOVÉ KOTOUČE
Produktová řada

www.textar.com

INTELIGENTNÍ DESIGN.
Do nejmenšího detailu

Povrch součástky
Přesně strojově osoustruženo v rámci O.E. tolerancí;
pro dokonalou montáž.
High-tech metalurgie
Speciální proces lití dodává
extrémně homogenní povrch
materiálu; v závislosti na
typu kotouče s antikorozní
povrchovou úpravou.

Tepelný kanál
Usměrňuje přenos tepla do
ventilační komory kotouče;
zlepšuje odvod tepla
a poskytuje benefity
antivibračního výkonu.

Ventilace chlazením
Optimalizovaný odvod
tepla pomocí můstků,
sloupů, nebo lopatek
(vpravo/vlevo).

Třecí povrch
Vyráběno v rámci O.E.
tolerancí; přesně obráběno.
Permanentní značení
Reliéf: výrobce, číslo dílu,
minimální tloušťka.
Alternativní pozice pro označování.

Příklad označování
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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Kód dodavatele
Číslo šarže / kód
Minimální tloušťka
Název značky (Textar)
Textar řada
Textar číslo dílu
ECE č.

PERFEKTNÍ PARTNEŘI.

Textar brzdové destičky a brzdové kotouče
S využitím nejmodernější technologie brzd jsou Textar brzdy přesně navrženy tak, aby poskytovaly
maximální bezpečnost, výkon a komfort. Tento nekompromisní přístup je skutečným étosem Textaru
již více než 100 let. A to je důvod, proč Textar dnes i nadále zůstává důvěryhodným partnerem předních
světových výrobců vozidel.

Optimální výsledek brzdění může být dosažen pouze s brzdovými kotouči
dělanými přesně na míru brzdovým destičkám. Je to filozofie, která z nás také
udělala experty, pokud jde o správného „třecího partnera“ pro naše brzdové
destičky. Řada brzdových kotoučů Textar je vyráběna v přísném souladu s O.E.
tolerancemi a splňuje požadavky ECE R90.
TMD Friction také podpořila rozvoj keramických brzdových kotoučů a vyvinula brzdové destičky,
které se dokonale hodí pro toto použití. To je důvod, proč je TMD Friction stále preferovaným
dodavatelem pro vysoce výkonná vozidla vybavená dnes touto technologií.
Řada brzdových kotoučů Textar se skládá z více než 1 650 položek pro odvětví osobních vozidel
a pokrývá prakticky 100 % evropského parku motorových vozidel.

KVALITA. PRO KAŽDÝ POŽADAVEK.
Nepotažené brzdové kotouče

Textar nepotažené brzdové kotouče jsou chráněny proti korozi olejovým povlakem, který musí být odstraněn
před montáží, např. pomocí Textar čističe na brzdy.
Doporučuje se především pro:
• Údržbu a opravy starších vozidel
• Uživatele vozidel s ocelovými ráfky nebo kryty kol

Artikl: 92 XXXX00

DVA PRVKY. JEDNA JEDNOTKA.
Brzdové kotouče s ložiskem kola

Kotouče s integrovaným ložiskem kola jsou obzvláště oblíbené u francouzských
automobilových výrobců.

Benefity:
• Antikorozní povrchová úprava *
• Časově úsporná montáž
• Není třeba vyměnit ložisko
• Zabraňuje chybné montáži při stlačení ložiska
• Matice a uzávěr proti prachu zahrnuty

CELÁ TROJKA SNADNO UDĚLANÁ.

Brzdové kotouče s ložiskem kola a věncem ABS senzoru

Tento typ kotouče je k dispozici pro
systémy ABS senzorů s ozubeným
nebo magnetickým věncem.
Benefity:
• Antikorozní povrchová úprava *
• Časově úsporná montáž
• Není třeba vyměnit ložisko
• Zabraňuje chybné montáži při stlačení ložiska
• Matice a uzávěr proti prachu zahrnuty
* spspecifické dle použití

Artikl: 92 XXXX00, 92 XXXX03

LEPŠÍ ESTETIKA. PRO.
Potažené brzdové kotouče

Aby se předešlo oxidaci kyslíkem, a tudíž se udržela nejvyšší úroveň brzdného výkonu a vizuální vzhled
brzdového kotouče, Textar zlepšil produkty série PRO s použitím speciálního procesu povrchové úpravy.

Benefity:
• Zlepšený vizuální vzhled brzdových
kotoučů, např. při použití s koly z lehké slitiny
• Antikorozní ochrana
• Maximální komfort při brzdění
díky efektivnímu výběru materiálů
• Zkrácená doba montáže:
Není potřebné odstranění ochranného oleje

POROVNÁVACÍ TEST
Konvenční brzdový
kotouč bez potažení
po zkoušce se slanou
vodo

TEXTAR PRO brzdový
kotouč s potažením

Artikl: 92 XXXX03

VÍCE KNOW HOW. PRO+.

Potažené brzdové kotouče, s vysokým obsahem uhlíku

Charakteristika vysokého obsahu uhlíku:
• Zvýšená pevnost díky většímu množství uhlíku ve výrobku
• Optimalizovaná reakce brzdy: Chvění brzd je minimalizováno v důsledku snížené deformace kotouče
• Rovnoměrnější rozložení tepla v důsledku lepší tepelné vodivosti
• Vyšší kapacita tepelného zatížení
Benefity:
• Snížení hluku při brzdění (méně náchylné ke skřípání)
• Antikorozní ochrana
• Zlepšený vizuální vzhled brzdových kotoučů, např. při použití s koly z lehké slitiny
• Zkrácená doba montáže: Není potřebné odstranění ochranného oleje
• Úspora času díky montážní pomůcce, v budoucnu zahrnuty upevňovací šrouby

Artikl: 92 XXXX05, 92 XXXX07

LITINA POTKÁVÁ HLINÍK

Dvoudílné kompozitní brzdové kotouče

Dvoudílné Textar brzdové kotouče jsou další inovativní
výrobek v řadě Light Technology od TMD Friction.
Sestávají z cylindru a třecího kroužku, které jsou
spojeny pomocí nýtů. S použitím hliníku pro cylindr
mohou úspory hmotnosti dosáhnout 15–20 %.
S novými kompozitními brzdovými kotouči nabízí Textar
na trhu s náhradními díly inovativní benefity dvoudílných
brzdových kotoučů, které se používají také v sektoru
originálního vybavení:

INOVACE PROSTŘEDNICTVÍM
LEHKÉ KONSTRUKCE
Benefity:
• Optimalizace jízdních vlastnosti prostřednictvím snížení neodpružené hmoty
• Snížení spotřeby paliva a tím i ověřitelné snížení emisí CO2
• Zlepšená tepelná vodivost vede ke snížení tepelných deformací a tudíž
k minimalizaci chvění brzd
• Vyšší odolnost proti zatížení díky optimalizaci brzdové dynamiky
• Zlepšený vizuální vzhled brzdových kotoučů, např. při použití s koly z lehké slitiny
• Antikorozní ochrana
• Snížení hluku při brzdění (méně náchylné ke skřípání)
• Zkrácená doba montáže: Není potřebné odstranění ochranného oleje
• Úspora času díky montážní pomůcce, upevňovací šrouby zahrnuty ve většině případů

Artikl: 92 XXXX 25

BEZPEČNOST ZAJIŠTĚNA.

ECE R90 pro brzdové kotouče a bubny
Další etapa regulace ECE R90 má vstoupit v platnost od 1. listopadu 2016. Ta stanovuje
kvalitativní a výkonnostní kritéria pro brzdové kotouče a brzdové bubny na trhu s náhradními díly.
TMD Friction podporuje toto rozhodnutí. I když se tato regulace týká pouze výrobků pro osobní
automobily uvedených na trh od 1. listopadu, testujeme také naši stávající produktovou řadu.
Tyto testy běží po určitou dobu a jsou pod dohledem TÜV (Úřad pro technický dozor). Některé
z těchto testů jsou prováděny na našich vlastních dynamometrech.

BRAKEBOOK. MŮJ ONLINE KATALOG.
Nejaktuálnější přístup k produktové řadě

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
www.tmdfriction.com
Textar je registrovaná ochranná známka společnosti TMD Friction

E9905900299 10/16 CZE

Katalogový systém, který byl vyvinut exkluzivně pro TMD Friction, používá nejaktuálnější
katalogové údaje celé produktové řady a dělá identifikaci brzdových dílů tak jednoduchou,
jak je to jen možné.
Další informace, jako například údajové listy a informace o komponentech lze nalézt
také v průběžně aktualizovaném katalogovém systému: www.textar.brakebook.com.
OD PROFESIONÁLŮ PRO PROFESIONÁLY. Náš interaktivní workshop nabízí komplexní
technickou podporu, kterou najdete na: www.textar-professional.com
nebo nás navštivte na naší webové stránce na www.textar.com nebo na Facebook

