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Klocki i okładziny hamulcowe w pojazdach użytkowych są stale narażone na duże naprężenia, ponieważ zatrzymanie pojazdu wymaga znacznie większego nakładu 
energii niż przyspieszenie. Przykład: 40-tonowy samochód ciężarowy o mocy silnika 340 kW przyspiesza do 80 km/h w 45 sekund. Z kolei pełne hamowanie awaryjne 
od 80 do 0 km/h w 3 sekundy wymaga mocy 3300 kW. Jest to niezwykle wysoki współczynnik naprężenia dla stosunkowo niewielkich komponentów ciernych. 
Kompromisy w kwestii jakości mogą szybko okazać się bardzo kosztowne.

Textar to bezpieczeństwo bez kompromisów.  
Dlatego w TMD Friction opracowanie produktu ciernego zajmuje nam nawet trzy lata. W trakcie tego procesu każdy 
nowy komponent cierny jest poddawany najbardziej rygorystycznym testom zanim zostanie wprowadzony na rynek:

· do 300 000 kilometrów testów drogowych oraz do 2000 godzin testów dynamometrycznych,· komputerowa ocena skuteczności hamowania i objawów zużycia,· rygorystyczne testy homologacyjne w warunkach rzeczywistych,· zaawansowane badania NVH (hałas, drgania, uciążliwość działania) i dotyczące komfortu.

SIĘGAMY LIMITÓW. TY JUŻ NIE MUSISZ. 
Żadne klocki hamulcowe nie są narażone na działanie tak skrajnych warunków i obciążeń jak te montowane 
w pojazdach użytkowych. Bezpieczne spajanie materiału ciernego i płytki nośnej ma więc kluczowe znaczenie. 
W zależności od zastosowania i obciążenia termicznego klocków hamulcowych przeznaczonych do pojazdów 
użytkowych TMD Friction używa całej gamy różnych procesów mechanicznych, aby zapewnić wytrzymałość 
niezbędną w każdym zastosowaniu:

· stalowa płytka z mosiężnymi trzpieniami (patent TMD),

· odlewana płytka z mosiężnymi trzpieniami (patent TMD),

· odlewana płytka z odlewanymi sworzniami (płytka odlewana),

Korzyści: nawet w przypadku najbardziej skrajnych obciążeń termicznych nasze procesy gwarantują stałe 
spojenie materiału ciernego i płytki nośnej. Innymi słowy: zapewniamy optymalne bezpieczeństwo i komfort.

płytka nośna z siatką spawaną

HAMOWANIE BEZ KOMPROMISÓW.
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HAMOWANIE BEZ KOMPROMISÓW.
 40-tonowy samochód ciężarowy o mocy silnika 340 kW przyspiesza do 80 km/h w 45 sekund. Z kolei pełne hamowanie awaryjne 

od 80 do 0 km/h w 3 sekundy wymaga mocy 3300 kW. Jest to niezwykle wysoki współczynnik naprężenia dla stosunkowo niewielkich komponentów ciernych. 

żeliwna płytka nośna

CZASAMI MNIEJ OZNACZA ZNACZNIE WIĘCEJ. 
Lżejsze komponenty pomagają zredukować ciężar pojazdu, co z kolei wpływa na oszczędność paliwa i zmniejszenie emisji CO2. TMD Friction to pionier w tej dziedzinie, 
zaś klocki hamulcowe Textar z nową lekką płytką nośną produkowane w ramach programu lekkiej technologii TMD Friction ważą mniej niż konwencjonalne klocki 
przeznaczone do pojazdów użytkowych, przy czym zachowują wszystkie parametry bezpieczeństwa. Istotny dla właścicieli fl oty jest fakt, że w lekkich klockach hamulcowych 
Textar zachowano tę samą geometrię co w standardowych klockach, dlatego mogą być stosowane jako bezpośredni zamiennik. 

Wprowadzenie niewielkiej zmiany w lekkich klockach hamulcowych może obniżyć ciężar całkowity pojazdu oraz zmniejszyć zużycie paliwa, co z kolei generuje znaczne 
oszczędności paliwa w okresie eksploatacji pojazdu użytkowego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.textar.com. Gdzie za pomocą naszego kalkulatora online 
można obliczyć potencjalne oszczędności dla fl oty.

· stalowa płytka z siatką spawaną,

·  lekka płytka ze sworzniami 
(opatentowana przez TMD).

płytka nośna ze sworzniami
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14 marca 2017 w siedzibie TEMOT INTERNATIONAL w Ratingen 
odbyło się pierwsze w 2017 roku spotkanie sekcji samochodów 
ciężarowych Commerial Vehicles Council

 Celem spotkania było podsumowanie 
współpracy w ramach TEMOT za 2016 rok 
oraz nakreślenie celów na 2017. W spotkaniu  
uczestniczyli przedstawiciele członków stowarzy- 
szenia z 15 krajów. Zaproszonymi gośćmi byli 
przedstawiciele firm Knorr-Bremse i Parker 
Racor, którzy przedstawili swoje oferty oraz 
analizę perspektyw  europejskiego rynku części 
zamiennych. Ważnym tematem rozmów były 
kwestie związane z telematyką i jej wpływem na 
rynek aftermarketowy. Przedstawiona została 
również oferta specjalna firmy EBTS pod nazwą 

TEMOT ROAD ASSIST. Projekt skierowany jest 
do firm spedycyjnych i transportowych, które 
świadczą swoje usługi w Europie. Dzięki uczest-
nictwie w TEMOT Road Assist kierowcy, którym 
przydarzy się usterka za granicą swojego kraju 
uzyskują pomoc w zorganizowaniu naprawy 
pojazdu w renomowanym serwisie w jak 
najkrótszym czasie. Pod specjalnym numerem 
telefonu oferowana jest usługa w   języku kraju 
pochodzenia kierowcy, co znacznie ułatwia  
kontakt i uzyskanie wsparcia. Usługa ta 
jest rozliczna dla kierowcy bezgotówkowo, 
a  ostateczne rozliczenie z właścicielem firmy 
transportowej następuje po usunięciu usterki 
w cenie wcześniej uzgodnionej. To bardzo 
interesująca oferta, z którą wkrótce będziemy 
chcieli zapoznać  naszych klientów. W spotkaniu 
uczestniczyli nowi członkowie TEMOT, firmy 
z Serbii i Turcji. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 
przedstawicieli 62 krajów. Temot umacnia swoją 
pozycję i dzięki udziałowcom z całego świata 
jest ważnym partnerem dla międzynarodowych 
koncernów i stanowi ciało doradcze dla Komisji 
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