ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ TEXTAR
Γκάμα προϊόντων

www.textar.com

ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.

Mελετημένοι μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια
Επιφάνεια προσαρμογής
Επεξεργασία με μηχανική τόρνευση ακριβείας
εντός των ανοχών των αυθεντικών ανταλλακτικών,
για απόλυτη συναρμογή.

Μεταλλουργία υψηλής
τεχνολογίας
Η διαδικασία ειδικής
χύτευσης δημιουργεί
μια ιδιαίτερα ομοιογενή
επιφάνεια υλικού, με
αντιδιαβρωτική επίχριση για
ορισμένους τύπους δίσκων.

Θερμογέφυρα
Κατευθύνει τη μεταφορά
θερμότητας στο θάλαμο
αερισμού του δίσκου, αυξάνει
την απαγωγή της θερμότητας,
παρέχει αντικραδασμικά
οφέλη και βελτιώνει την
απόδοση.

Επιφάνεια τριβής
Κατασκευάζονται εντός
των ανοχών των αυθεντικών
ανταλλακτικών με μηχανική
επεξεργασία ακριβείας.
Με μόνιμη σήμανση
Ανάγλυφα εκτυπωμένα:
επωνυμία κατασκευαστή, αριθμός
εξαρτήματος και ελάχιστο πάχος.

Αερισμός ψύξης
Βελτιστοποιημένη
απαγωγή θερμότητας
μέσω γεφυρών,
στηλών ή πτερυγίων
(δεξιά/αριστερά).

Εναλλακτική θέση της σήμανσης.

Παράδειγμα σήμανσης
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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Κωδικός προμηθευτή
Αριθμός/κωδικός παρτίδας
Ελάχιστο πάχος
Εμπορική ονομασία (Textar)
Γκάμα Textar
Αριθμός εξαρτήματος Textar
Αριθ. ECE

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

Τακάκια και δίσκοι φρένων Textar
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία πέδησης αιχμής, τα συστήματα πέδησης της Textar σχεδιάζονται
και κατασκευάζονται με ακρίβεια για να προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια, απόδοση και άνεση.
Αυτή η αδιάλλακτη προσέγγιση αποτελεί τον πυρήνα των αξιών της Textar για περισσότερα
από 100 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο η Textar παραμένει έως σήμερα έμπιστος
συνεργάτης των παγκοσμίως ηγετικών κατασκευαστών οχημάτων.
Το βέλτιστο αποτέλεσμα πέδησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν οι
δίσκοι φρένων κατασκευάζονται ειδικά για τα εκάστοτε τακάκια. Αυτή
η φιλοσοφία μάς κατέστησε επίσης ειδικούς στα τακάκια φρένων, ως
τον κατάλληλο „συνεργάτη τριβής“. Η γκάμα των δίσκων φρένων της
Textar κατασκευάζεται αυστηρά σύμφωνα με τις ανοχές των αυθεντικών
ανταλλακτικών και τα πρότυπα του κανονισμού ECE R90.
Η TMD Friction έχει επίσης υποστηρίξει την ανάπτυξη κεραμικών δίσκων φρένων και έχει
αναπτύξει τακάκια φρένων που ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες αυτής της εφαρμογής.
Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο η TMD Friction αποτελεί ακόμα και σήμερα τον
προτιμώμενο προμηθευτή για τα οχήματα υψηλής απόδοσης που είναι εξοπλισμένα με αυτή
την τεχνολογία.
Η γκάμα των δίσκων φρένων της Textar περιλαμβάνει περισσότερες από 1.650 αναφορές
στον κλάδο των επιβατικών οχημάτων και καλύπτει ουσιαστικά το 100% του ευρωπαϊκού
στόλου μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Δίσκοι φρένων χωρίς επίχριση
Οι δίσκοι φρένων της Textar χωρίς επίχριση προστατεύονται από τη διάβρωση μέσω επικάλυψης με λάδι,
το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί πριν την τοποθέτηση, για παράδειγμα με καθαριστικό φρένων Textar.
Συνιστώνται ιδιαίτερα για:
• Συντήρηση και επισκευή παλαιότερων
οχημάτων
• Χρήστες οχημάτων με ζάντες από χάλυβα ή
με καλύμματα στους τροχούς

Είδος: 92 XXXX00

ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ.
Δίσκοι φρένων με σετ ρουλεμάν τροχού

Οι δίσκοι με ενσωματωμένο σετ ρουλεμάν τροχού είναι ιδιαίτερα
δημοφιλείς από τις γαλλικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Πλεονεκτήματα:
• Αντιδιαβρωτική επίχριση *
• Εξοικονόμηση χρόνου συναρμολόγησης
• Δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί το σετ ρουλεμάν
• Αποφεύγεται η ελαττωματική συναρμολόγηση όταν
εισάγεται το σετ ρουλεμάν
• Περιλαμβάνει περικόχλιο και πώμα σκόνης

ΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
Δίσκοι φρένων με σετ ρουλεμάν τροχού
και δακτύλιο αισθητήρα ABS

Αυτός ο τύπος δίσκου διατίθεται για
συστήματα αισθητήρα ABS με οδοντωτό
ή μαγνητικό δακτύλιο.
Πλεονεκτήματα:
• Αντιδιαβρωτική επίχριση *
• Εξοικονόμηση χρόνου συναρμολόγησης
• Δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί το
σετ ρουλεμάν
• Αποφεύγεται η ελαττωματική συναρμολόγηση
όταν εισάγεται το σετ ρουλεμάν
• Περιλαμβάνει περικόχλιο και πώμα σκόνης

Είδος: 92 XXXX00, 92 XXXX03

* για συγκεκριμένη εφαρμογή

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ PRO.
Δίσκοι φρένων με επίχριση

Για την αποτροπή της οξείδωσης και, κατά συνέπεια, τη διατήρηση της άριστης απόδοσης στην
πέδηση και της καλής εμφάνισης του δίσκου φρένων, η Textar βελτίωσε την επαγγελματική
σειρά προϊόντων PRO εφαρμόζοντας ειδική διαδικασία επίχρισης.
Πλεονεκτήματα:
• Δίσκοι φρένων με βελτιωμένη εμφάνιση, π.χ.
όταν χρησιμοποιούνται με τροχούς κράματος
• Προστασία από τη διάβρωση
• Μέγιστη άνεση πέδησης
χάρη στην επιτυχημένη επιλογή υλικών

• Μειωμένος χρόνος συναρμολόγησης:
Δεν απαιτείται η αφαίρεση του
προστατευτικού λαδιού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
Συμβατικός δίσκος
φρένων χωρίς
επίχριση μετά από
δοκιμαστική επαφή
με αλμυρό νερό

Δίσκος φρένων
TEXTAR PRO με επίχριση

Είδος: 92 XXXX03

ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ PRO+.
Δίσκοι φρένων με επίχριση,
υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα

Χαρακτηριστικά της υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα:
• Ενισχυμένη αντοχή χάρη στην υψηλότερη αναλογία άνθρακα στο προϊόν
• Βελτιστοποιημένη αντίδραση του συστήματος πέδησης: Ελαχιστοποιείται το τρεμούλιασμα
πέδησης χάρη στη μειωμένη παραμόρφωση των δίσκων
• Καλύτερη κατανομή της θερμότητας χάρη στην υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα
• Υψηλότερη ικανότητα θερμικού φορτίου
Πλεονεκτήματα:
• Μειωμένος θόρυβος πέδησης (λιγότερο επιρρεπής στο διαπεραστικό συριγμό)
• Προστασία από τη διάβρωση
• Βελτιωμένη εμφάνιση των δίσκων, π.χ. όταν χρησιμοποιούνται με τροχούς κράματος
• Μειωμένος χρόνος συναρμολόγησης: Δεν απαιτείται η αφαίρεση του προστατευτικού λαδιού
• Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στα βοηθητικά εξαρτήματα συναρμολόγησης· στο μέλλον θα
συμπεριλαμβάνονται βίδες στερέωσης

Είδος: 92 XXXX05, 92 XXXX07

Ο ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ
ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Σύνθετοι δίσκοι φρένων δύο τεμαχίων

Οι δίσκοι δύο τεμαχίων της Textar είναι ένα
ακόμα καινοτόμο προϊόν στην γκάμα προϊόντων
Light Technology της TMD Friction. Κάθε δίσκος
αποτελείται από ένα κυλινδρικό καπέλο και έναν
δακτύλιο τριβής, που συνδέονται μεταξύ τους με
καρφιά. Η χρήση αλουμινίου για το κυλινδρικό
καπέλο μπορεί να επιτύχει εξοικονόμηση βάρους
15-20%.
Με τους νέους σύνθετους δίσκους φρένων, η Textar
προσφέρει στην αγορά ανταλλακτικών τα καινοτόμα
πλεονεκτήματα των δίσκων φρένων δύο τεμαχίων,
τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης στον κλάδο του
αυθεντικού εξοπλισμού:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΩ
ΕΛΑΦΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣCTION
Πλεονεκτήματα:
• Βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων της οδήγησης μέσω μείωσης της μη αναρτημένης μάζας
• Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και, επομένως, επαληθεύσιμη εξοικονόμηση CO2
• Η βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα οδηγεί σε μειωμένη θερμική παραμόρφωση και
με τον τρόπο αυτό σε ελαχιστοποιημένο τρεμούλιασμα πέδησης
• Μεγαλύτερη αντοχή φορτίου χάρη στη βελτιστοποίηση της δυναμικής πέδησης
• Βελτιωμένη εμφάνιση των δίσκων, π.χ. όταν χρησιμοποιούνται με τροχούς κράματος
• Προστασία από τη διάβρωση
• Μειωμένος θόρυβος πέδησης (λιγότερο επιρρεπής στο διαπεραστικό συριγμό)
• Μειωμένος χρόνος συναρμολόγησης: Δεν απαιτείται η αφαίρεση του
προστατευτικού λαδιού
• Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στα βοηθητικά εξαρτήματα συναρμολόγησης· στις
περισσότερες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται βίδες στερέωσης

Είδος: 92 XXXX 25

ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Δίσκοι και τύμπανα φρένων σύμφωνα
με το πρότυπο ECE R90
Μια επιπλέον αναθεώρηση του κανονισμού ECE R90 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η
Νοεμβρίου 2016. Η αναθεώρηση αυτή θα ορίσει κριτήρια ποιότητας και απόδοσης για
δίσκους και τύμπανα φρένων στη δευτερογενή αγορά ανταλλακτικών. Η TMD Friction
υποστηρίζει αυτή την εξέλιξη. Παρόλο που ο κανονισμός αυτός αφορά μόνο προϊόντα
για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από την 1η Νοεμβρίου
και έπειτα, εμείς υποβάλλουμε σε δοκιμές και την υπάρχουσα γκάμα προϊόντων μας. Οι
δοκιμές αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και κάποιο καιρό και επιβλέπονται από το TÜV
(Οργανισμός Τεχνικού Ελέγχου). Κάποιες από αυτές τις δοκιμές διεξάγονται στα δικά μας
δυναμόμετρα.

BRAKEBOOK. Ο ONLINE
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥ.

Το σύστημα καταλόγου προϊόντων, που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για την TMD Friction,
χρησιμοποιεί δεδομένα αιχμής από το σύνολο της γκάμας προϊόντων μας και καθιστά
τον εντοπισμό εξαρτημάτων συστημάτων πέδησης όσο πιο εύκολο γίνεται.
Περισσότερες πληροφορίες, όπως δελτία δεδομένων και λεπτομέρειες εξαρτημάτων,
μπορείτε επίσης να βρείτε στο συνεχώς ενημερωμένο σύστημα καταλόγου προϊόντων:
www.textar.brakebook.com.
ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. Το διαδραστικό εργαστήριό μας
προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.Textar-professional.com. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας www.textar.com ή τη σελίδα μας στο Facebook

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
www.tmdfriction.com
Το Textar είναι σήμα κατατεθέν της TMD Friction
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Πρόσβαση αιχμής στην γκάμα προϊόντων μας

