DISCOS DE TRAVÃO TEXTAR
Gama de Produtos

www.textar.com

DESIGN INTELIGENTE.
Até ao último detalhe

Superfície de montagem
Trabalhada com precisão, dentro das tolerâncias
de E.O., para montagem perfeita.
Metalurgia de alta tecnologia
Processo de moldagem
especial proporciona uma
superfície do material
extremamente homogénea;
dependendo do tipo de disco,
com revestimento anticorrosão.

Canal de calor
Dirige a transferência de calor
para a câmara de ventilação do
disco; melhora a dissipação de
calor e proporciona benefícios
de desempenho antivibração.

Ventilação
de arrefecimento
Dissipação de calor
otimizada através
de pontes, colunas
ou lâminas (direita/
esquerda).

Superfície de fricção
Fabricada dentro das
tolerâncias de E.O.;
trabalhada com precisão.
Marcação permanente
Gravação: fabricante, número
de peça, espessura mínima.
Posição alternativa para marcação..

Exemplo de marcação
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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Código de fornecedor
Número de lote / código
Espessura mínima
Nome da marca (Textar)
Gama Textar
Número de peça Textar
N.º ECE

PARCEIROS PERFEITOS.

Pastilhas e discos de travão Textar
Usando tecnologia de ponta de travagem, os travões Textar são fabricados com precisão para
oferecer a máxima segurança, desempenho e conforto. Esta abordagem sem compromissos tem
sido a essência da Textar desde há mais de 100 anos. E é a razão por que a Textar continua a ser
um parceiro fiável para os principais fabricantes de automóveis do mundo.
O resultado ótimo de travagem só pode ser atingido com discos de
travão precisamente feitos à medida das pastilhas de travão. Esta é a
filosofia que também nos tornou especialistas em termos do «parceiro
de fricção» certo para as nossas pastilhas de travão. A gama de discos
de travão Textar é fabricada em estrita conformidade com as tolerâncias
de E.O. e cumpre os requisitos ECE R90.
A TMD Friction também promoveu o desenvolvimento de discos de travão cerâmicos
e desenvolveu pastilhas de travão que se adequam perfeitamente a esta aplicação.
É por isso que a TMD Friction continua hoje a ser a fornecedora preferida para veículos
de alto desempenho equipados com esta tecnologia.
A gama de discos de travão Textar inclui 1650 referências para o setor de veículos
de passageiros e cobre praticamente 100% do parque automóvel europeu.

QUALIDADE PARA TODAS
AS EXIGÊNCIAS.

Discos de travão sem revestimento
Os discos de travão sem revestimento Textar são protegidos da corrosão por uma camada de óleo
que tem de ser removida antes da montagem com produto de limpeza de travões Textar, por exemplo.
Particularmente recomendado para:
• Manutenção e reparação de veículos
mais antigos
• Utilizadores de veículos com jantes de
aço ou tampões de rodas

Art.º: 92 XXXX00

DOIS ELEMENTOS, UMA UNIDADE.
Travões de disco com rolamento de roda

Os discos com rolamento de roda integrado são particularmente populares
entre os fabricantes de automóveis franceses.

Benefícios:
• Revestimento anticorrosão *
• Poupança de tempo na montagem
• Sem necessidade de substituir o rolamento
• Evita montagem errada ao pressionar o rolamento para dentro.
• Porca e tampa contra sujidade incluídas

TODOS OS TRÊS MAIS FÁCEIS.
Travões de disco com rolamento
de roda e anel de sensor ABS

Este tipo de disco está disponível para
sistemas de sensores ABS com engrenagem
ou anel magnético.
Benefícios:
• Revestimento anticorrosão *
• Poupança de tempo na montagem
• Sem necessidade de substituir o rolamento
• Evita montagens erradas ao pressionar o
rolamento para dentro.
• Porca e tampa contra sujidade incluídas

Art.º: 92 XXXX00, 92 XXXX03

* específico da aplicação

UMA ESTÉTICA MELHOR, PRO.
Discos de travão com revestimento

Para impedir a oxidação pelo ar e, assim, manter o mais alto nível de desempenho de
travagem e de aparência visual do disco de travão, a Textar melhorou os produtos da
série PRO usando um processo de revestimento especial.

Benefícios:
• Aparência visual melhorada dos discos
de travão, p. exe., quando usados com
jantes de liga leve
• Proteção contra a corrosão
• Máximo conforto de travagem
graças à seleção eficaz de materiais
• Tempo de montagem reduzido:
Sem necessidade de remoção do óleo protetor

TESTE COMPARATIVO
Disco de travão
convencional sem
revestimento após
teste de água
salgada
Disco de travão
TEXTAR PRO com
revestimento

Art.º: 92 XXXX03

MAIS KNOW-HOW. PRO+.

Discos de travão revestidos, alto carbono

Características do Alto Carbono:
• Maior força, graças à mais elevada proporção de carbono do produto
• Reação de travagem otimizada: a vibração de travagem é minimizada devido
a reduzida distorção do disco
• Distribuição mais uniforme do calor, devido a melhor condutividade térmica
• Maior capacidade de carga térmica
Benefícios:
• Redução do ruído de travagem (menos suscetível a chiar)
• Proteção contra a corrosão
• Aparência visual melhorada dos discos de travão, p. exe., quando usados
com jantes de liga leve
• Tempo de montagem reduzido: sem necessidade de remoção do óleo protetor
• Poupança de tempo, graças à ajuda de montagem; no futuro, parafusos
de fi xação incluídos

Art.º: 92 XXXX05, 92 XXXX07

FERRO FORJADO
ENCONTRA ALUMÍNIO

Discos de travão compósitos em duas peças

Os discos de travão em duas peças da Textar são
outro produto inovador da gama de Tecnologia Leve
da TMD Friction. Cada disco consiste num chapéu
superior e num aro de fricção, que são interligados
por meio de rebites.
Usando alumínio para o chapéu superior, são
conseguidas poupanças de peso de 15% a 20%.
Com os novos discos de travão compósitos, a Textar
oferece ao mercado de sobresselentes os benefícios
inovadores dos discos de duas peças, que também
são usados no setor de equipamento original:

INOVAÇÃO POR
CONSTRUÇÃO ULTRALEVE
Benefícios:
• Otimização das propriedades de condução por redução da massa não suspensa
• Redução do consumo de combustível e, assim, redução verificável de CO2
• Condutividade térmica melhorada leva a distorção térmica reduzida e, por isso,
a vibração de travagem minimizada
• Maior resistência à carga, graças a uma otimização da dinâmica de travagem
• Aparência visual melhorada dos discos de travão, p. exe., quando usados com
jantes de liga leve
• Proteção contra a corrosão
• Redução do ruído de travagem (menos suscetível a chiar)
• Tempo de montagem reduzido: sem necessidade de remoção do óleo protetor
• Poupança de tempo, graças à ajuda de montagem; parafusos de fixação incluídos,
na maioria dos casos

Art.º: 92 XXXX 25

SEGURANÇA GARANTIDA.

ECE R90 para discos e tambores de travão
Uma fase adicional do regulamento ECE R90 deverá entrar em vigor a partir de 1 de
novembro de 2016. Este define os critérios de qualidade e desempenho para discos
de travão e tambores de travão no mercado de sobresselentes. A TMD Friction apoia
esta decisão. Embora o regulamento só afete produtos para veículos de passageiros
lançados no mercado a partir de 1 de novembro, estamos também a testar a nossa
gama de produtos existente. Estes testes têm sido efetuados desde há algum tempo
e são supervisionado pela TÜV (Autoridade de Supervisão Técnica). Alguns destes
testes são efetuados nos nossos próprios dinamómetros.

LIVRO DE TRAVÕES.
O MEU CATÁLOGO ONLINE.

Acesso inovador à gama de produtos

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
www.tmdfriction.com
Textar é uma marca registada da TMD Friction
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O sistema de catálogo desenvolvido exclusivamente para a TMD Friction usa dados
de ponta de catálogo de toda a gama de produtos e torna a identificação de peças
de travão o mais fácil possível.
Informações adicionais, como fichas de dados e informações acerca dos componentes,
também podem ser encontradas no sistema de catálogo continuamente atualizado:
www.textar.brakebook.com.
DE PROFISSIONAIS PARA PROFISSIONAIS. A nossa oficina interativa oferece um
abrangente suporte técnico que encontrará em: www. Textar-professional.com
ou visite-nos no nosso website em www.textar.com ou no Facebook

