ZAVORNI KOLUTI TEXTAR
Ponudba izdelkov

www.textar.com

INTELIGENTNA OBLIKA.
Do najmanjše podrobnosti

Površina naprave
Natančno oblikovana znotraj toleranc O.E.;
za popolno montažo.
Visokotehnološka
metalurgija
Poseben postopek vlivanja
zagotavlja izjemno homo
geno površino materiala;
odvisno od tipa koluta
s protikrozijskim premazom.

Toplotni most
Usmerja prenos toplote do
prezračevalne komore kolutov;
izboljša odvajanje toplote in
ponuja prednost zmogljivosti
brez vibracij.

Prezračevanje
s hlajenjem
Optimizirano odvajanje
toplote prek mostičkov,
rež ali rezil (desno/levo).

Torna površina
Proizvedena znotraj toleranc
O.E.; natančno obdelana.
Trajna oznaka
Vtisnjeno: proizvajalec, številka dela,
minimalna debelina.
Alternativni položaj za označevanje.

Primer označevanja
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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Koda dobavitelja
Serijska številka/koda
Najmanjša debelina
Ime blagovne znamke (Textar)
Ponudba Textar
Številka dela Textar
Št. ECE

POPOLNI PARTNERJI.

Zavorne obloge in zavorni koluti Textar
Zavore Textar so natančno izdelane z uporabo najsodobnejše zavorne tehnologije, da lahko zagotovijo
največjo varnost, zmogljivost in udobje. Ta brezkompromisni pristop je značilen za podjetje Textar že več
kot 100 let. In ravno to je razlog, zakaj je podjetje Textar še danes zanesljiv partner vodilnih proizvajalcev
avtomobilov na svetu.

Optimalen rezultat zaviranja je mogoče natančno doseči samo z zavornimi
koluti po meri zavorne obloge. To je tudi ﬁlozoﬁja, zaradi katere smo postali
strokovnjaki za pravega »tornega partnerja« naših zavornih oblog. Vsi zavorni
koluti Textar so izdelani izključno v skladu s tolerancami O.E. in izpolnjujejo
zahteve ECE R90.
Podjetje TMD Friction je prav tako podprlo razvoj keramičnih zavornih kolutov in razvilo zavorne obloge,
ki so kot nalašč primerne za tovrstno uporabo. Zato je podjetje TMD Friction še vedno najbolj priljubljen
dobavitelj za zelo zmogljiva vozila, opremljena s to tehnologijo.
Ponudba zavornih oblog Textar zajema več kot 1650 referenc za področje osebnih vozil in pokriva skoraj
100 % evropskega voznega parka.

KAKOVOST. ZA VSAKO ZAHTEVO.
Zavorne obloge brez premaza

Nepremazane zavorne obloge TEXTAR so pred korozijo zaščitene z oljnim slojem, ki ga je treba pred
namestitvijo odstraniti, na primer s čistilom za zavore Textar.
Zlasti priporočljivo za:
• vzdrževanje in popravilo starejših vozil;
• uporabnike vozil z jeklenimi platišči ali
kolesnimi pokrovi.

Izdelek: 92 XXXX00

DVA ELEMENTA. ENA ENOTA.
Zavorni koluti s kolesnimi ležaji

Koluti z vgrajenimi kolesnimi ležaji so posebej priljubljeni
pri francoskih proizvajalcih avtomobilov.

Prednosti:
• premaz za zaščito pred korozijo *;
• montaža, ki prihrani čas;
• menjava ležaja ni potrebna;
• onemogoča nepravilno montažo ob pritisku v ležaj;
• vključena sta matica in protiprašni pokrov.

VSE TROJE NAREJENO PREPROSTO.
Zavorne obloge s kolesnim ležajem
b in senzorskim obročem ABS

Ta vrsta koluta je na voljo za
senzorski sistem ABS z zobatim vencem
ali magnetnim obročem.
Prednosti:
• premaz za zaščito pred korozijo *;
• montaža, ki prihrani čas;§
• menjava ležaja ni potrebna;
• onemogoča nepravilno montažo ob pritisku
v ležaj;
• vključena sta matica in protiprašni pokrov.

Izdelek: 92 XXXX00, 92 XXXX03

* speciﬁčno za aplikacijo

BOLJŠI VIDEZ. PRO.

Zavorni koluti s premazom
Za preprečevanje oksidacije s kisikom ter s tem ohranjanje najvišje ravni zavorne moči
in videza zavornega koluta je podjetje Textar izboljšalo serijo izdelkov PRO z uporabo
posebnega postopka premazovanja.

Prednosti:
• izboljšan videz zavornih kolutov,
npr. pri uporabi legiranih koles;
• zaščita pred korozijo;
• maksimalno udobje pri zaviranju
zaradi učinkovite izbire materialov;

PRIMERJALNI PREIZKUS
Običajni zavorni koluti
brez premaza po
preizkusu s slano vodo

• Skrajšan čas montaže:
odstranjevanje zaščitnega olja ni potrebno.
Zavorni koluti TEXTAR
PRO s premazom

Izdelek: 92 XXXX03

VEČ ZNANJA IN IZKUŠENJ. PRO+.

Premazane zavorne obloge, velika vsebnost ogljika

Značilnosti velike vsebnosti ogljika:
• Povečana trdnost zaradi visokega deleža ogljika v izdelku
• optimizirana odzivnost zaviranja: cukanje pri zaviranju je zmanjšano zaradi zmanjšane distorzije koluta;
• več enakomerne porazdelitve toplote zaradi boljše toplotne prevodnosti;
• večja toplotna obremenljivost.
Prednosti:
• tišji zvoki pri zaviranju (manj dovzetnosti za cviljenje);
• zaščita pred korozijo;
• izboljšan videz zavornih kolutov, npr. pri uporabi legiranih koles;
• skrajšan čas montaže: odstranjevanje zaščitnega olja ni potrebno;
• prihranek časa zaradi montažnih pripomočkov, v bodoče bodo priloženi tudi pritrdilni vijaki.

Izdelek: 92 XXXX05, 92 XXXX07

LITO ŽELEZO V KOMBINACIJI
Z ALUMINIJEM
Dvodelni spojni zavorni koluti

Dvodelni zavorni kolut Textar je drugi
inovativen izdelek s področja lahke
tehnologije v ponudbi podjetja TMD Friction.
Vsak je sestavljen iz valja in tornega
obroča, ki sta med seboj povezana
s kovicami. Z uporabo aluminija za valj
je kolut lažji za 15–20 odstotkov.
Podjetje Textar z novimi spojnimi zavornimi koluti
na poprodajnem trgu ponuja inovativne prednosti
dvodelnih zavornih kolutov, ki se prav tako uporabljajo
na področju originalne opreme:

INOVACIJA NA PODROČJU
LAHKE KONSTRUKCIJE
Prednosti:
• optimizacija voznih lastnosti z zmanjšanjem nevzmetene mase;
• znižanje porabe goriva in s tem preverljiv prihranek CO2;
• izboljšana toplotna prevodnost privede do manj toplotnega preoblikovanja in s tem
do manj cukanja pri zaviranju
• večja odpornost pri nalaganju zaradi optimizacije zavorne dinamike;
• izboljšan videz zavornih kolutov, npr. pri uporabi legiranih koles;
• zaščita pred korozijo;
• tišji zvoki pri zaviranju (manj dovzetnosti za cviljenje);
• skrajšan čas montaže: odstranjevanje zaščitnega olja ni potrebno;
• prihranek časa zaradi montažnih pripomočkov, v bodoče bodo pritrdilni vijaki v večini primerov priloženi.

Izdelek: 92 XXXX 25

VARNOST JE ZAGOTOVLJENA.

ECE R90 za zavorne kolute in zavorne bobne
Od 1. novembra 2016 je začela veljati dodatna stopnja uredbe ECE R90. Ta določa
merila kakovosti in zmogljivosti zavornih kolutov in zavornih bobnov na poprodajnem trgu.
Podjetje TMD Friction podpira to odločitev. Čeprav se ta uredba nanaša samo na izdelke
osebnih vozil, danih na trg od 1. novembra naprej, prav tako preizkušamo našo obstoječo
ponudbo izdelkov. Ti preizkusi se izvajajo že kar nekaj časa, preverja pa jih tehnično združenje
TÜV (Technical Supervision Authority). Nekaj teh preizkusov je izvedenih na naših dinamometrih.

KNJIGA O ZAVORAH. MOJ SPLETNI KATALOG.
Sodoben dostop do ponudbe izdelkov

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
www.tmdfriction.com
Textar je registrirana blagovna znamka podjetja TMD Friction
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Kataloški sistem, razvit ekskluzivno za podjetje TMD Friction, uporablja najsodobnejše
kataloške podatke celotne ponudbe izdelkov in omogoča, da je iskanje zavornih delov
čim bolj preprosto.
Dodatne informacije, kot so podatkovni listi in informacije o sestavnih delih, lahko najdete
v nenehno posodobljanem kataloškem sistemu: www.textar.brakebook.com.
OD STROKOVNJAKOV ZA STROKOVNAJKE. Naša interaktivna delavnica ponuja obsežno
tehnično podporo, ki jo najdete na spletnem mestu: www. Textar-professional.com
ali pa obiščite našo spletno stran na spletnem mestu www.textar.com ali Facebooku.

