ГАЛ�МОВІ Д�СК� TEXTAR
�сортимент продукції
www.textar.com

ІНТЕЛЕКТ�АЛ�Н�Й Д�ЗАЙН.
�родумано до найменших деталей
Повер�н� під�онки
�етельна машинна обробка відповідно до допусків
виробника оригінального обладнання;
забезпечує ідеальне складання.
Високоте�ноло�і�на
метал�р�і�
Канал тепловідведенн�
�пеціальний процес лиття
�прямовує тепло у
забезпечує формування надвентиляційну камеру диска;
звичайно однорідної поверхні;
покращує розсіювання тепла
деякі типи дисків мають
та надає переваги захисту
антикорозійне покриття.
від вібрацій.

Повер�н� терт�
�етельна машинна обробка
відповідно до допусків виробника
оригінального обладнання.
Перманентне марк�ванн�
�равірування: виробник, номер
артикула, мінімальна товщина.

О�олод��вал�на
вентил�ці�
�птимальне розсіювання
тепла за допомогою
мостів, колон або
лопатей (зліва/справа).

�льтернативні місця маркування.

�риклад марк�ванн�
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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�од постачальника
�од / номер партії
�інімальна товщина
Назва товарного знака (Textar)
�ерія Textar
Номер артикула Textar
Номер ���

ІДЕАЛ�НІ ПАРТНЕР�.
�альмові колодки та гальмові диски Textar
�альма Textar, виготовлені за високоточною ультрасучасною технологією, забезпечують максимальний рівень безпеки, ефективності та комфорту. Цей безкомпромісний підхід вже понад 100 років є
кредо компанії Textar. І саме тому Textar — це партнер, якому довіряють провідні сучасні виробники
автотранспортних засобів у всьому світі.

�птимальної ефективності гальмування можна досягти лише у разі точної
підгонки гальмових дисків до гальмових колодок. �аме завдяки цьому підходу
ми стали експертом і надійним партнером, якого обирають за високу якість
наших гальмових колодок. �сортимент дисків Textar виготовляється у суворій
відповідності до допусків виробника оригінального обладнання та відповідає
вимогам стандарту ECE R90.
TMD Friction також підтримала розробку керамічних гальмових дисків, які ідеально пристосовані до цієї області використання. �аме тому TMD Friction і досі є пріоритетним постачальником
компонентів для високопотужних сучасних транспортних засобів, в яких використовується ця
технологія.
�сортимент гальмових дисків Textar нараховує понад 1650 виробів для сектора пасажирських
автотранспортних засобів і охоплює майже 100 % парку транспортних засобів �вропи.

ЯКІСТ�. ДЛЯ Б�Д�-ЯК�� В�МОГ.
�альмові диски без покриття
�альмові диски Textar без покриття захищені від корозії шаром масла, який необхідно видалити
перед установленням, наприклад, за допомогою засобу для очищення гальм Textar.
Зокрема, рекомендовано дл�:
• обслуговування та ремонту старих автомобілів;
• користувачів автомобілів зі сталевим ободом або
сталевими ковпаками коліс.

Арт.: 92XXXX00

ДВА ЕЛЕМЕНТ�. ОД�Н БЛОК.
�альмові диски з підшипником колеса
Диски зі вмонтованим підшипником колеса особливо популярні серед
французьких виробників автомобілів.

Перева�и:
• �нтикорозійне покриття *
• �видке складання
• �ідсутність потреби у заміні підшипника
• �ахист від неправильного складання під час
установлення підшипника
• До комплекту входять гайка та ковпачок
для захисту від пилу

ТР� КОМПОНЕНТ�
В ОДНОМ� ЗР��НОМ� БЛО�І.
�альмові диски з підшипником колеса та кільцем
датчика антиблокувальної системи

Цей тип дисків використовується
для систем з антиблокувальним датчиком
із магнітним або зубчастим кільцем.
Перева�и:
• �нтикорозійне покриття *
• �видке складання
• �ідсутність потреби у заміні підшипника
• �ахист від неправильного складання
під час установлення підшипника
• До комплекту входять гайка та ковпачок
для захисту від пилу
Арт.: 92XXXX00, 92XXXX03

* залежно від області використання

БІЛ�� ПР�ВАБЛ�В�Й В�ГЛЯД.
СЕРІЯ PRO.
�альмові диски з покриттям
�об запобігти окисненню, а також забезпечити максимальну ефективність гальмування
та досягти зовнішньої привабливості гальмових дисків, Textar удосконалює продукти
серії PRO, застосовуючи спеціальну процедуру нанесення покриття.
Перева�и:
• Покращени� �овні�ні� ви�л�д гальмових
дисків, наприклад, у разі використання
з легкосплавними колесами
• �ахист від корозії
• Максимал�но �р��не �ал�м�ванн�
завдяки ефективному відбору матеріалів

ПОРІВНЯЛ�Н�Й ТЕСТ
Традиційні гальмові
диски без покриття
після випробування
у солоній вод

• Скоро�ени� �ас складанн�:
не потрібно видаляти захисне масло
�альмові диски TEXTAR PRO
з покриттям

Арт.: 92XXXX03

�ДОСКОНАЛЕННІ ТЕ�НОЛОГІ�. СЕРІЯ PRO+.
�альмові диски з покриттям, із високим вмістом вуглецю

�арактеристики сплавів і� високим вмістом в��лец�:
• �ідвищена стійкість завдяки більш високому вмісту вуглецю в продукті
• �окращена реакція гальм: вібрація гальм знижується завдяки меншій деформації дисків
• �ільш рівномірне розподілення тепла завдяки кращій теплопровідності
• �датність витримувати більш високе теплове навантаження
Перева�и:
• �ниження рівня шуму від гальм (менша вірогідність створення гучних звуків)
• �ахист від корозії
• �окращений зовнішній вигляд гальмових дисків, наприклад, при використанні
з легкосплавними колесами
• Скоро�ени� �ас складанн�: не потрібно видаляти захисне масло
• �кономія часу завдяки допоміжному монтажному обладнанню,
до комплектації входять гвинти для подальшої фіксації

Арт.: 92XXXX05, 92XXXX07

ПО�ДНАННЯ �АВ�Н� Й АЛ�МІНІ�
Двокомпонентні композитні гальмові диски

Двокомпонентні гальмові диски Textar — це ще один
інноваційний продукт в серії Light Technology компанії
TMD Friction.
�ожен диск складається з кришки та фрикційного
кільця, що з‘єднані між собою за допомогою заклепок.
�иготовляючи кришку з алюмінію, можна зменшити
масу на 15–20 відсотків.
Нові композитні гальмові диски Textar надають учасникам ринку запасних частин вказані нижче інноваційні
переваги двокомпонентних дисків, які також можна
використовувати в секторі оригінального обладнання.

ІНН���ЦІ�Н� ��Н�Т���ЦІ�
� �������Н�� �����
Перева�и:
• �птимізація ходових характеристик завдяки зменшенню маси з непружним кріпленням
• �меншення витрат палива та доведене скорочення викидів CO2
• �окращена теплопровідність забезпечує зменшення термічної деформації і завдяки цьому
знижує рівень вібрації гальм
• �ідвищена стійкість до навантаження завдяки оптимізації динамічних характеристик гальм
• �окращений зовнішній вигляд гальмових дисків, наприклад, при використанні
з легкосплавними колесами
• �ахист від корозії
• �ниження рівня шуму від гальм (менша вірогідність створення гучних звуків)
• Скоро�ени� �ас складанн�: не потрібно видаляти захисне масло
• �кономія часу завдяки допоміжному монтажному обладнанню, в більшості випадків
до комплектації входять гвинти для фіксації

Арт.: 92XXXX 25

ГАРАНТОВАНА БЕЗПЕКА.
ECE R90 для гальмових дисків і барабанів
Наступна частина нормативного документа ECE R90 набуває чинності з 1 листопада 2016 р.
Цей документ визначає критерії якості та характеристики гальмових дисків і гальмових
барабанів для ринку запчастин.
TMD Friction підтримує це рішення. І хоча документ стосується лише продукції для
пасажирських автомобілів, що вироблятимуться після 1 листопада, ми тестуємо також
наявний асортимент продукції. Ці випробування були проведені вже кілька разів під
контролем TÜV (орган технічного контролю). Деякі з цих випробувань були виконані на наших
власних динамометрах.

BRAKEBOOK. МІЙ ОНЛАЙН-КАТАЛОГ.
Найсучасніший доступ до асортименту продукції

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
www.tmdfriction.com
Textar - зареєстрований товарних знак компанії TMD Friction

E9905900292 10/16 UKR

Ця система каталогу, розроблена спеціально для TMD Friction, використовує новітні
дані каталогу для всього асортименту продукції та максимально спрощує ідентифікацію
компонентів гальм.
Детальну інформацію, наприклад специфікації та відомості щодо компонентів,
можна знайти в системі каталогу, що безперервно оновлюється, на сайті:
www.textar.brakebook.com.
ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ. Наш інтерактивний практикум
охоплює повну технічну підтримку та доступний на сайті: www. Textar-professional.com.
Також можна відвідати нашу веб-сторінку www.textar.com або нашу сторінку
на Facebook

