TEXTAR FREN DİSKLERİ
Ürün Yelpazesi

www.textar.com

AKILLI TASARIM.
Son ayrıntısına kadar

Donatım yüzeyi
O.E. toleranslarıyla hassas işlenmiş;
mükemmel montaj için.
İleri teknoloji metalürji
Özel döküm işlemi sayesinde
son derece homojen malzeme
yüzeyi; disk tipine göre
korozyon önleyici kaplamayla
donatılmış.

Isı kanalı
Isı transferini disk
havalandırma haznesine
yönlendirir; ısı dağılımını
iyileştirir ve titreşim önleyici
performans faydaları sağlar.

Soğutma
havalandırması
Köprü, sütun ya da
geçitlerle optimize
edilmiş ısı dağılımı
(sağ/sol).

Sürtünme yüzeyi
O.E. toleranslarıyla üretilmiş;
hassas işlenmiş.
Kalıcı ișaretleme
Kabartma: üretici, parça numarası
ve minimum kalınlık.
İşaretleme için alternatif konum.

Örnek ișaretleme
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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Tedarikçi kodu
Parti numarası / kodu
Minimum kalınlık
Marka adı (Textar)
Textar serisi
Textar parça numarası
ECE numarası

MÜKEMMEL PARTNERLER.

Textar fren balataları ve fren diskleri
Textar frenleri maksimum güvenlik, performans ve konfor sunmak için en son fren teknolojisi kullanılarak
hassas bir şekilde tasarlanmıştır. Bu tavizsiz yaklaşım 100 yılı aşkın süredir Textar değerler sisteminin
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Textar’ın bugün dünyanın önde gelen araç üreticilerinin güvenilir ortağı
olmasını sağlayan işte budur.

Optimum fren performansı ancak fren balatasına göre uyarlanmış fren
diskleriyle elde edilebilir. Fren disklerimiz için bizi doğru “sürtünme ortağı”
olma anlamında uzman yapan bu felsefedir. Textar fren diski ürün yelpazemiz
O.E. toleranslarıyla tam uyumlu imal edilir ve ECE R90 gereksinimlerini karşılar.
TMD Friction ayrıca seramik fren disklerinin geliştirilmesini desteklemiş ve bu tür bir uygulamanın
tüm ihtiyaçlarını karşılayan fren balataları üretmiştir. TMD Friction’ın bugün bu teknoloji ile donatılmış
yüksek performanslı araçlar için tercih edilen tedarikçi olmasının nedeni budur.
Textar fren diski ürün yelpazesi binek araç sektörü için 1.650’nin üzerinde referans içerir ve Avrupa
motorlu araç stoklarının neredeyse %100’ünü kapsar.

KALİTE. HER İHTİYACA GÖRE.
Kaplamasız fren diskleri

Textar kaplamasız fren diskleri korozyona karşı, takılmadan önce örn. Textar fren temizleyiciyle sökülmesi
gereken bir yağ kaplamayla korunur.
Özellikle șunlar için tavsiye edilir:
• Eski araçların bakım ve tamiri
• Çelik jantlı ya da jant kapaklı
araç kullanıcıları

Prç.: 92 XXXX00

İKİ BİLEŞEN. TEK ÜNİTE.
Tekerlek rulmanlı fren diskleri

Entegre tekerlek rulmanlı diskler özellikle Fransız otomobil üreticileri tarafından
yaygın olarak kullanılır.

Avantajları:
• Korozyon önleyici kaplama *
• Zaman kazandıran montaj
• Yatak değişikliği gerektirmez
• Yatağa bastırıldığında montaj hatasına yol açmaz
• Somun ve toz kapakları dâhildir

ÜÇÜ BİRLİKTE. KOLAYLIK ELDE.

Tekerlek rulmanlı ve ABS sensör halkalı fren diskleri

Bu disk tipi dişli halkalı ya da
manyetik halkalı ABS sensör
sistemleri için kullanılır.
Avantajları:
• Korozyon önleyici kaplama *
• Zaman kazandıran montaj
• Yatak değişikliği gerektirmez
• Yatağa bastırıldığında montaj
hatasına yol açmaz
• Somun ve toz kapakları dâhildir

Prç.: 92 XXXX00, 92 XXXX03

* uygulamaya özel

DAHA FAZLA ESTETİK. PRO.
Kaplamalı fren diskleri

Textar oksitlenmeyi önlemek ve böylece en üst düzey fren performansını ve frenin görsel
görünümünü korumak için özel bir kaplama işlemi uygulayarak PRO serisi ürünleri
geliştirmiştir.

Avantajları:
• Örn. alüminyum jantlarla birlikte kullanıldığında
fren diskinde daha gelişmiş görsel görünüm
• Korozyon koruması
• Etkili malzeme seçimi sayesinde
maksimum fren konforu
• Montaj süresinde azalma:
Koruyucu yağın çıkarılması gerekmez

KARŞILAŞTIRMALI TEST
Tuzlu su testinin
ardından geleneksel
kaplamasız fren
diskleri

Kaplamalı TEXTAR PRO
fren diskleri

Prç.: 92 XXXX03

DAHA FAZLA UZMANLIK. PRO+.

Kaplamalı fren diskleri, yüksek karbonlu

Yüksek karbonun özellikleri:
• Üründeki yüksek karbon oranı sayesinde daha fazla dayanıklılık
• Optimize edilmiş fren reaksiyonu: Isıl bükülmedeki azalma sayesinde fren titreşimi asgariye iner
• İyileştirilmiş termal iletkenlik sayesinde daha eşit ısı dağılımı
• Daha yüksek termal yük kapasitesi
Avantajları:
• Fren gürültüsünde azalma (daha az gıcırtı)
• Korozyon koruması
• Örn. alüminyum jantlarla birlikte kullanıldığında fren diskinde daha gelişmiş görsel görünüm
• Montaj süresinde azalma: Koruyucu yağın çıkarılması gerekmez
• Montaj yardımı sayesinde zamandan tasarruf, sabitleme vidaları dâhil

Prç.: 92 XXXX05, 92 XXXX07

DÖKME DEMİR
ALÜMİNYUMLA BULUŞUYOR
İki parçalı kompozit fren diskleri

İki parçalı Textar fren diski TMD Friction
Light Technology ürün yelpazesindeki
bir diğer yenilikçi üründür.
Birbirlerine perçinlerle bağlanmış bir üst
başlık ve bir sürtünme halkasından oluşur.
Üst başlıkta alüminyum kullanılarak %15-20
ağırlık tasarrufu sağlanabilir.
Textar yeni kompozit fren diskleriyle orijinal
ekipman sektöründe de kullanılmakta olan
iki parçalı fren disklerinin yenilikçi avantajlarını
satış sonrası piyasasına sunuyor:

HAFİF KONSTRÜKSİYON
İLE GELEN YENİLİK
Avantajları:
• Yaysız kütlenin azaltılmasıyla sürüş performansında optimizasyon
• Yakıt tüketiminin düşürülmesi sayesinde doğrulanabilir CO2 tasarrufu
• İyileştirilmiş termal iletkenlik sayesinde ısıl bükülme azalır ve böylece
fren titreşimi asgariye iner
• Fren dinamiğinde optimizasyon sayesinde yüklenmeye daha yüksek direnç
• Örn. alüminyum jantlarla birlikte kullanıldığında fren diskinde daha gelişmiş görsel görünüm
• Korozyon koruması
• Fren gürültüsünde azalma (daha az gıcırtı)
• Montaj süresinde azalma: Koruyucu yağın çıkarılması gerekmez
• Montaj yardımı sayesinde zamandan tasarruf, sabitleme vidaları çoğunlukla dâhildir

Prç.: 92 XXXX 25

GÜVENLİK GARANTİLİ.

Fren diskleri ve kampanaları için ECE R90
ECE R90 düzenlemesinin bir sonraki aşaması 1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Düzenleme, satış sonrası piyasasındaki fren diskleri ve fren kampanaları için kalite ve performans
kriterlerini belirliyor. TMD Friction olarak bu kararı destekliyor ve düzenleme sadece 1 Kasım
sonrası piyasaya sürülecek binek araçları etkilese de, mevcut ürün yelpazemizi bu doğrultuda
test ediyoruz. Bu testler bir süredir yürütülmekte ve TÜV (Teknik Denetim Kurumu) tarafından
denetlenmektedir. Testlerin bazıları ise kendi dinamometrelerimiz üzerinde gerçekleştirilmektedir.

BRAKEBOOK. ÇEVRİMİÇİ KATALOĞUM.
Ürün yelpazesine en güncel erişim

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
www.tmdfriction.com
Textar, TMD Friction şirketinin tescilli markasıdır

E9905900294 10/16 TR

Sadece TMD Friction için geliştirilen katalog sistemi, bütün ürün yelpazesine ilişkin en güncel
katalog verilerini kullanır ve fren parçalarının belirlenmesini olabildiğince kolaylaştırır.
Veri föyleri ve bileşenler hakkında bilgiler gibi daha fazla ayrıntıyı, sürekli güncellenen katalog
sistemimizde bulabilirsiniz: www.textar.brakebook.com.
İŞİN UZMANINDAN, UZMANLAR İÇİN. Etkileşimli atölyemiz tarafından sunulan kapsamlı teknik
destek için www.Textar-professional.com ve www.textar.com web sitelerini ya da Facebook
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

