DE PERFECTE PARTNER VOOR UW WAGENPARK
Textar frictiemateriaal voor bedrijfsauto’s

PREMIUM OE-KWALITEIT VOOR DE AFTERMARKET
Textar is het premium merk van TMD Friction, een van de grootste fabrikanten van frictiemateriaal ter
wereld. Bij TMD Friction werken wij nauw samen met fabrikanten van auto’s, assen en remsystemen
om toepassingsspecifieke frictiematerialen te ontwikkelen.
Veel nieuwe bedrijfsauto’s rollen van de band met remtechnologie en frictiematerialen die op onze
kennis en expertise gebaseerd zijn. Met Textar bieden wij OE-oplossingen voor de wereldwijde
aftermarket.

DE PERFECTE PARTNER VOOR UW WAGENPARK
Of het nu voor een vrachtwagen, oplegger, lichte bedrijfsauto, bus of touringcar is, Textar biedt
remblokken en remvoeringen voor álle Europese bedrijfsauto’s. Wij werken voortdurend aan
innovaties en waren het eerste merk dat lichtgewicht remblokken voor bedrijfsauto’s op de
aftermarket introduceerde. Textar is ook de exclusieve toeleverancier van remblokken voor het
nieuwe Scania SN 7 HP remzadel.
Het Textar assortiment voor bedrijfsauto’s wordt aangevuld met een ruim aanbod aan remschijven,
accessoires en slijtage-indicatoren. En bij Textar wordt elk product geleverd met de garantie van de
hoogste kwaliteit, maximale veiligheid en enorme betrouwbaarheid.

WIJ GAAN TOT HET UITERSTE

ZODAT U DAT NIET HOEFT TE DOEN
Textar staat voor veiligheid. Geen als of maar. Dat is
de reden waarom wij bij TMD Friction tot drie jaar de
tijd nemen om een wrijvingsproduct te ontwikkelen.
Tijdens dit proces wordt elke nieuwe frictiecomponent
onderworpen aan de strengste testen, voordat hij op
de markt wordt gelanceerd: tot 300.000 testkilometers
op de weg en tot 2.000 testuren met de dynamometer;
computerondersteunde evaluatie van het remvermogen
en de slijtagepatronen; strenge typekeuringen onder
reële omstandigheden; intensieve geluids-, vibratie- en
hardheidstesten en comfort engineering.
Behalve over dyno-testbanken beschikt TMD Friction ook over een
eigen wagenpark en een speciaal circuit om de remblokken tot
het uiterste te testen. Hierbij worden de remblokken ook getest
in combinatie met de remschijven en accessoires, om het gebruik
in reële omstandigheden te simuleren.

INVESTERING

RESEARCH & DEVELOPMENT

30

MILJOEN
PER JAAR

2000 MET DE DYNO
TESTUREN

PER REMBLOK
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VERDER
Hoewel de ECE R90-norm een goed kwaliteitsniveau
waarborgt, is dit voor TMD Friction niet voldoende.
Al onze frictiematerialen worden ontwikkeld om
verder te gaan dan de gestelde normen. Een remblok
wordt pas op de markt gebracht, als het voldoet aan de
strenge criteria van de fabrikant. Het resultaat is een
hoogwaardig remblok dat het beter doet dan wat de
wettelijke norm voorschrijft.

ECE-R90 – DE MAXIMALE KWALITEIT VOOR
DE MEESTEN. DE MINIMALE KWALITEIT
VOOR TMD FRICTION.
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GEAVANCEERDE REMTECHNOLOGIE
Textar remblokken voor bedrijfsauto’s zijn ontwikkeld
om in alle omstandigheden een uitstekende wrijvingsstabiliteit
en schijfcompatibiliteit te bieden. De wrijvingsmaterialen
en -technologieën die in onze producten worden gebruikt,
zijn zorgvuldig gekozen in overeenstemming met de specifieke
eisen van elk voertuig.
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DE REM VAN DE TOEKOMST
Textar is trendsetter:
gewichtsreductie, kostenbesparing, milieubescherming
Lichtere auto-onderdelen helpen het gewicht van de auto’s te verlagen, wat tot een lager verbruik en lagere
CO2-uitstoot leidt. TMD Friction is een pionier in deze branche: de Textar remblokken met de nieuwe, lichte
rugplaat* van het TMD Friction’s Lightweight Technology Program zijn lichter dan conventionele remblokken
voor bedrijfsauto’s, zonder aan veiligheid in te boeten.
Onze ingenieurs zijn erin geslaagd het gewicht van de remblokken te verlagen zonder de geometrie van
de blokken te veranderen en zonder de efficiëntie van de remblokken te verminderen. Daarom kunnen
de tot nu toe gebruikte standaard remblokken zonder probleem worden vervangen door de innovatieve
lichte remblokken van Textar.

Onze Lightweight Technology calculator berekent
voor u het besparingspotentieel voor uw wagenpark:
www.textar.com

BEREKEN UW
BESPARING OP
www.textar.com

* ook verkrijgbaar voor Wabco Maxx22,
Pan 19-1 en Pan 22-1 toepassingen

DE COST

OF OWNERSHIP
Voor elke wagenparkbeheerder – klein en groot –
is de cost of ownership een zeer belangrijke factor.
Alleen op basis hiervan kunnen immers goede
beslissingen worden genomen bij de aankoop van
onderdelen zoals remblokken voor bedrijfsauto’s.
Het is misschien makkelijk om alleen op basis van
de prijs onderdelen te kopen, maar in de realiteit
zijn de goedkoopste remblokken niet noodzakelijk
de beste koop. Wat op het eerste gezicht een
kostenbesparing lijkt, leidt op de lange termijn vaak
tot extra hoge kosten. Zoals in de onderstaande
grafiek te zien is, kunnen deze kosten bijvoorbeeld
worden veroorzaakt door een kortere levensduur
ten gevolge van schade of een verhoogde slijtage
van remblokken en/of -schijven, wat ongeplande
uitvaltijden met zich meebrengt en zo uiteindelijk
de ‘cost of ownership’ doet stijgen.

REMONDERDELEN
VAN DE
VARIABELE KOSTEN

0.2%

De
kosten
kunnen
worden
onderverdeeld in twee categorieën:
vaste kosten en variabele kosten.
De vaste kosten zijn de kosten die niet
kunnen worden vermeden, ongeacht
of de auto al dan niet wordt gebruikt.
De variabele kosten zijn de kosten
die samenhangen met het gebruik van
de auto op de weg.
Informatie afkomstig uit een marketingonderzoek.
De kosten zijn uitgedrukt als een percentage van
de totale variabele en vaste kosten op basis van
een gemiddelde 40t-trekker met oplegger over
een gemiddelde afstand van 100.000 kilometer.
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GOEDKOOP
IS DUURKOOP
Remblokslijtage – Textar versus niet-originele producten
Het is bewezen dat Textar remblokken langer meegaan dan veel
goedkope remblokken op de markt; in sommige gevallen wordt
met Textar zelfs bijna het dubbele van de afstand afgelegd.
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REMMEN ZONDER CONCESSIES.
Omdat het afremmen van een voertuig veel meer energie
vraagt dan het versnellen, zijn remblokken en -voeringen
in bedrijfsauto’s continu blootgesteld aan zware belasting.
Voorbeeld: Met een motorvermogen van 340 kW kan een 40t-trekker in 45
seconden versnellen tot 80 km/h. Om daarentegen in 3 seconden van 80 tot
0 km/h af te remmen, is een remvermogen van 3.300 kW vereist. Dat is een
onwaarschijnlijk hoge belastingsfactor voor de relatief kleine wrijvingscomponent.
Concessies op het gebied van kwaliteit kunnen dan snel zeer duur en – nog veel
belangrijker – zeer gevaarlijk worden.

De risico’s van niet-originele producten
Testen hebben aangetoond dat het gebruik van niet-originele remcomponenten
enorme veiligheidsrisico’s en prestatieproblemen met zich meebrengt. Hierbij
is scheurvorming van de remschijven een van de grootste risico’s, vanwege het
risico op een compleet falen van het remsysteem.
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ONTBREKENDE
ACCESSOIRES

Brakebook biedt geregistreerde gebruikers
bovendien de mogelijkheid om zelf pdf-catalogi aan
te maken op basis van hun individuele behoeften
– hetzij voor het gehele productassortiment, een
selectie van producten of onderdelen van bepaalde
autofabrikanten of zelfs speciale modellen.

TOTAALSERVICE: 24/7/365.

MEER DAN ZOMAAR EEN CATALOGUS

VIND UW ONDERDELEN SNEL EN EENVOUDIG!

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen / Duitsland
T. +49 2171 703 0
F. +49 2171 703 388

E-Mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Up-to-date catalogusgegevens
Gebruikersvriendelijke zoekopties
Speciaal ontworpen om het identificeren
van remonderdelen voor de klant extra
makkelijk te maken
Creëer uw eigen catalogus – op maat
van uw behoeften
Barcodescanner en tool voor het identificeren
van remblokken aan de hand van een foto

