ZAVORNA PLOŠČICA

Prvorazredno udobje pri zaviranju

www.textar.com

UŽIVAJTE V TIŠINI.
NOVO!

Textar Q+ zavorna ploščica

Textar je poprodajnemu trgu predstavil svojo OE kakovostno zavorno ploščico.
Textar Q+ ponuja pomembne prednosti tako na vizualnem kot na akustičnem delu zaviranja.
Textar Q+ ploščica predstavlja končni rezultat obsežnega programa za razvoj in testiranje ter se
ponaša z edinstveno tekstilno kompozicijo. Zasnovana je tako, da uporabniku nudi izjemne zaviralne
lastnosti ter znatno izboljšano udobje pri zaviranju.
Pod visoko kakovostno blagovno znamko so ploščice izrazito prepoznavne, odlikuje jih nadvse
vrhunski videz in občutek.
Prednosti Q+:
Zmanjšan obseg hrupa in vibracij
Vrhunsko udobje pri zaviranju
Razvito in preizkušeno za O.E.
Najvišji tehnološki standard
Obogatena vizualna privlačnost

BREZKOMPROMISNO ZAVIRANJE.
OE Kakovost na poprodajnem trgu

Z uporabo najsodobnejše tehnologije zaviranja so Textar zavore nadvse natančno zasnovane, da lahko
zagotavljajo maksimalno varnost, učinkovitost in udobje. Ta brezkompromisni pristop je že več kot 100
let primarni etos skupine Textar. In zaradi njega je Textar dandanes še vedno zaupanja vreden partner
vodilnih svetovnih proizvajalcev vozil.
Več kot 1.600 različnih zavornih ploščic, več kot 1.650 zavornih kolutov, 425 zavornih čeljusti in 300
kompletov, kot tudi 200 zavornih bobnov, so dokaz, da Textar ponuja enega najbogateljših in najširših
portfeljev izdelkov za vsa aktualna motorna vozila na trgu.

POPOLNI PARTNERJI V ZMANJŠANJU HRUPA.
Zavorni kolut, zavorna obloga + zavorna ploščica
Textar Q+ zavorne ploščice so razvite za optimalno zavorno zmogljivost
v povezavi z visokokakovostnimi zavornimi koluti in zavornimi oblogami.
Zavorni koluti Textar so izdelani iz vrhunskega litega železa in zasnovani v popolni
skladnosti z OE tolerancami. Vsak kolut je nastavljen tako, da deluje v skladu
z učinkovitostjo in značilnostmi obrabe naših pripadajočih zavornih oblog - razvitih
in testiranih v tesnem sodelovanju z vodilnimi svetovnimi proizvajalci avtomobilov.
Ključne prednosti:
Optimalna zavorna zmogljivost
Minimalni hrup pri zaviranju
Zavorna ploščica je bistvenega pomena pri zagotavljanju
optimalnega udobja pri zaviranju. Preprečuje neposreden
stik med zavornim batom in podložno ploščo tekom
zaviranja - učinkovito reducira vibracije in visokofrekvenčni
hrup, ki sicer tekom zaviranja nastaja.

ZAGOTOVLJENA VARNOST.

ECE R90 ZA ZAVORNE KOLUTE IN BOBNE
Nadaljnja faza uredbe ECE R90 je začela veljati 1. novembra 2016. Določa merila kakovosti in
učinkovitosti za zavorne kolute in zavorne bobne na poprodajnem trgu. Pri TMD Friction ta določila
podpiramo.
Čeprav dotična uredba vpliva le na izdelke za osebne avtomobile, ki so bili na trg prodani po 1.
novembru, pri nas testiramo tudi že obstoječo paleto izdelkov. Ta testiranja so v teku že dlje časa
in jih nadzoruje TÜV (nemška organizacija za testiranje). Posamezna testiranja se izvajajo na naših
lastnih dinamometrih.

PLUS TOČKE.

Impresivne lastnosti Q+
Optimalne zaviralne lastnosti
zaradi površinske teksture
Pritrjena podlaga –
ni potrebe po
dodatnem
pritrjevanju

Posebno lepilo
ponuja dodatne
zaviralne lastnosti

Estetska privlačnost
Z edinstveno,
izbočeno tekstilno površino

Blagovna znamka Textar Q+
Omogoča takojšnjo prepoznavnost in
zagotavlja pristno kakovost

BRAKEBOOK. MOJ SPLETNI KATALOG.
Najnovejši dostop do programa izdelkov

Kataloški sistem, razvit izključno za TMD Friction, uporablja najsodobnejše kataloške podatke
celotne palete izdelkov in omogoča lažje prepoznavanje delov zavor. Nadaljnje informacije, kot so
podatkovni listi in informacije o komponentah, lahko najdete tudi v našem stalno posodobljenem
kataloškem sistemu: www.textar.brakebook.com.
OD STROKOVNJAKOV ZA STROKOVNJAKE. Našo interaktivno delavnico, ki nudi celovito tehnično
podporo, boste našli na: www. Textar-professional.com ali pa nas obiščite na naši spletni strani
www.textar.com ali na Facebook
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