TEXTAR FÉKTÁRCSÁK
Termékkínálat

www.textar.com

INTELLIGENS TERVEZÉS.
A legutolsó részletig

Szerelési felület
Precíziósan esztergálva az eredeti gyártó tűréshatárain belül;
a tökéletes összeszerelés érdekében.
Csúcstechnológiás
fémgyártás
A speciális öntési eljárás
rendkívül homogén
anyagfelületet eredményez;
a tárcsatípustól függően
korrózióálló bevonattal.

Hőcsatorna
A hőt a szellőzőcsatornába
irányítja; így javítva a
hőeloszlást és regzésmentes
tulajdonságokat biztosít.

Szellőző hűtés
Optimalizált
hőelnyelés a
hidakon, oszlopokon
vagy éleken (bal/jobb)
keresztül.

Súrlódó felület
Az eredeti gyártó tűréshatárain belül
gyártva; precíziósan megmunkálva.

Tartós jelölés
Beütve: gyártó, cikkszám,
minimális vastagság.
A jelölés alternatív helyzete.

Jelölési példa
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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Beszállítói kód
Tételszám / kód
Minimális vastagság
Márkanév (Textar)
Textar-tartomány
Textar-cikkszám
ECE szám

TÖKÉLETES PARTNEREK.
Textar fékbetétek és féktárcsák

A legmodernebb féktechnológia alkalmazásával a Textar fékek precíziós kialakítása maximális
biztonságot, teljesítményt és kényelmet nyújt. Ez a kompromisszummentes megközelítés képezi a
Textar lényegét immár több mint 100 éve. Ugyanez az oka annak is, hogy napjaink vezető
járműgyártói továbbra is a Textart választják megbízhat partnerükként.
Az optimális fékhatás csak a precízen a fékbetétre szabott féktárcsákkal érhető el.
Ezzel a ﬁlozóﬁával válhattunk szakértővé a termékeink számára megfelelő
„súrlódó pár” kiválasztása terén is. A Textar féktárcsa termékpalettát szigorúan
az eredeti gyártók tűréshatárainak megfelelően gyártják, az ECE R90 szabvány
követelményei szerint.
A TMD Friction a kerámia féktárcsák, illetve az ezeknek megfelelő fékbetétek fejlesztését is
támogatta. A TMD Friction ezért számít napjainkban a nagyteljesítményű járművek előnyben
részesített beszállítójának.
A Textar féktárcsa-kínálata több mint 1650 személygépkocsira terjed ki, és gyakorlatilag lefedi az
európai gépjárműpark 100%-át.

MINŐSÉG. MINDEN KÖVETELMÉNYHEZ.
Bevonat nélküli féktárcsák

A Textar bevonat nélküli féktárcsákat olajbevonat védi a korróziótól, amelyet el kell távolítani a Textar
féktisztító alkalmazása előtt.
Különösen ajánlott a következőkre:
• Régebbi autók karbantartása és javítása
• Acélfelnis vagy dísztárcsás
járművek felhasználói

Cikksz.: 92XXXX00

KÉT ELEM. EGYETLEN EGYSÉG.
Kerékcsapágyas féktárcsák

Az integrált kerékcsapágyas féktárcsák különösen népszerűek a francia
autógyártóknál.

Előnyök:
• Korróziógátló bevonat *
• Időtakarékos összeszerelés
• Nincs szükség a csapágy cseréjére
• Kiküszöböli a hibás összeszerelést a csapágy
benyomása során
• Anya és porvédő kupak mellékelve

MIND A HÁRMAT EGYSZERŰVÉ TETTÜK.

Kerékcsapágyas ás ABS érzékelő gyűrűs féktárcsák

Ez a típusú tárcsa fogaskoszorús
vagy mágneses gyűrűs ABS
érzékelőrendszerek számára áll rendelkezésre.
Előnyök:
• Korróziógátló bevonat *
• Időtakarékos összeszerelés
• Nincs szükség a csapágy cseréjére
• Kiküszöböli a hibás összeszerelést a csapágy
benyomása során
• Anya és porvédő kupak mellékelve

Cikksz.: 92XXXX00, 92XXXX03

* alkalmazásspeciﬁkus

JOBB ESZTÉTIKA. PRO.
Bevonatos féktárcsák

Az oxidálódás megakadályozása, a lehető legnagyobb fékteljesítmény és a féktárcsa megnyerő
vizuális megjelenése érdekében a Textar speciális bevonattal látja el a PRO sorozatú termékeit.

Előnyök:
• A féktárcsák jobb vizuális megjelenése,
pl. alufelnikkel való alkalmazás esetén
• Korrózióvédelem
• Maximális fékezési kényelem
az anyagok hatékony kiválasztásának
köszönhetően

ÖSSZEHASONLÍTÓ TESZT
Bevonat nélküli
hagyományos
féktárcsa sósvizes
teszt után

• Rövidebb összeszerelési idő:
Nincs szükség a védő olajréteg eltávolítására
Bevonatos TEXTAR PRO
féktárcsa

Cikksz.: 92XXXX03

MÉG TÖBB TUDÁS. PRO+.

Bevonatos high carbon féktárcsák

A high carbon tulajdonságai:
• Nagyobb tartósság a termék nagyobb széntartalmának köszönhetően
• Optimalizált fékreakció: Minimalizált fékvibráció a csökkentett tárcsatorzulás következtében
• Egyenletesebb hőeloszlás a jobb hővezetésnek köszönhetően
• Magasabb hőterhelési kapacitás
Előnyök:
• Alacsonyabb fékzaj (kevésbé hajlamos a csikorgásra)
• Korrózióvédelem
• A féktárcsák jobb vizuális megjelenése, pl. alufelnikkel való alkalmazás esetén
• Rövidebb összeszerelési idő: Nincs szükség a védő olajréteg eltávolítására
• Időtakarékos a csavarokat tartalmazó beszerelő készletnek köszönhetően

Cikksz.: 92XXXX05, 92XXXX07

ÖNTÖTTVAS ÉS ALUMÍNIUM
Kétrészes kompozit féktárcsák

A két anyagból készült Textar kompozit féktárcsák a
TMD Friction Light Technology programjának további
innovatív termékei.
Ezek a féktárcsák egy agyból és egy súrlódó tárcsából
állnak, amelyek szegecsekkel vannak egymáshoz rögzítve.
Az alumínium agynak köszönhetően 15-20 százalékos
súlymegtakarítás érhető el.
Az új kompozit féktárcsáival a Textar a szervizpiac
számára is elérhetővé teszi a kétanyagú féktárcsák azon
innovatív előnyeit, amelyek az eredeti gyártói szektorban
már rendelkezésre állnak:

INNOVÁCIÓ A KÖNNYÍTETT
SZERKEZET RÉVÉN
Előnyök:
• A menettulajdonságok optimalizálása a rugózatlan tömeg csökkentése révén
• Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése és ezáltal bizonyíthatóan a CO2 csökkenése
• A jobb hővezetőképesség kisebb hőtorzuláshoz vezet,
így jelentősen csökkenthető a fék beremegése
• Nagyobb terhelhetőség a fékdinamika optimalizálásával
• A féktárcsák jobb vizuális megjelenése, pl. alufelnikkel való alkalmazás esetén
• Korrózióvédelem
• Alacsonyabb fékzaj (kevésbé hajlamos a csikorgásra)
• Rövidebb összeszerelési idő: Nincs szükség a védő olajréteg eltávolítására
• Időtakarékos a legtöbb esetben csavarokat is tartalmazó beszerelő készletnek köszönhetően

Cikksz.: 92XXXX25

GARANTÁLT BIZTONSÁG.

ECE R90 szabvány szerinti féktárcsák és fékdobok
Az ECE R90 szabályozások további szintje 2016. november elsején lép életbe. Ez a szabvány
határozza meg a féktárcsák és fékdobok minőségére és teljesítményére vonatkozó feltételeit. A
TMD Friction támogatja ezt a döntést. Bár ez a szabályozás csak a november elsejétől forgalomba
hozott személyautók számára gyártott termékekre vonatkozik, cégünk a már a meglévő termékkínálatunkat is ennek megfelelően teszteli. A tesztek már jó ideje zajlanak, ezeket a TÜV (Műszaki
Felügyeleti Hatóság) felügyeli. A tesztek közül néhányat saját dinamométerünkön végzünk el.

BRAKEBOOK. AZ ONLINE KATALÓGUSOM.
Legkorszerűbb hozzáférés a termékválasztékhoz

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Németország
www.tmdfriction.com
A Textar a TMD Friction bejegyzett védjegye

E9905900256 08/16 HUN

A kizárólag a TMD Friction számára fejlesztett katalógusrendszer a legkorszerűbb
katalógusadatokat használja a teljes termékválasztékra, a lehető legegyszerűbbé téve a
fékalkatrészek azonosítását.
További információkat, például komponensekre vonatkozó adatlapokat és információkat
a folyamatosan bővülő katalógusrendszerünkben találhat: www.textar.brakebook.com.
PROFIKTÓL PROFIKNAK. Interaktív workshopunk átfogó műszaki és marketingtámogatást nyújt,
amelyet itt találhat: www.Textar-professional.com illetve látogasson el weboldalunkra
(www.textar.com) vagy Facebook oldalunkra

