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Oferta klocków hamulcowych Textar została poszerzona o dziewięć referencji
przeznaczonych do nowych modeli Audi A1, Q3 i A3.
W ubiegłym roku zadebiutowała na rynku II-generacja A1 (GBA). Do tego najmniejszego modelu w
ofercie Audi, Textar przygotował trzy zestawy klocków hamulcowych wyposażonych w innowacyjną
podkładkę tłumiącą drgania Q+. Przy ich wyborze należy zwrócić uwagę na zastosowane
rozwiązanie budowy przedniej osi. W zależności od tego należy wybrać referencję 2313001 (dwie
pary klocków o długości 146 mm, wysokości 54,7 mm i grubości 19,7 mm) lub 2568303 (komplet
składa się z dwóch identycznych klocków i dwóch do podłączenia czujnika zużycia z przeznaczeniem
na lewą i prawą oś, wszystkie mają ten sam wymiar 160,2 mm x 64,5 mm x 20,3 mm). Dołączono do
nich cztery śruby mocujące.
Na tylną oś nowego Audi A1, Textar oferuje zestaw klocków hamulcowych Q+ o numerze
referencyjnym 2511003. Wszystkie mają jednakowy wymiar 104,3 mm x 52 mm x 17,5 mm, także i w
tym opakowaniu znajdują się śruby mocujące, które powinno wymieniać się jednocześnie z
montażem nowych części.
Kolejną nowością Audi z 2018 roku jest crossover Q3 (F2B). I w tym przypadku Textar przygotował
trzy referencje klocków hamulcowych wyposażonych w podkładkę Q+. Części na przednią oś - o
wymiarach 175,2 mm x 69,5 mm x 20 mm - otrzymały numery 2473806 i 2473803 (z czego
referencja 2473803 - ze zintegrowanym czujnikiem zużycia). W komplecie znajdują się też cztery
śruby prowadzące.
Na tylną oś przeznaczona jest referencja nr 2500901. Wymiary tych klocków to 123,2 mm szerokości
i 16,4 mm grubości. Ze względów konstrukcyjnych para do jednego zacisku ma inną wysokość - 56,2
i 61,2 mm.
W 2018 roku Audi wprowadziło też na rynek V-generację A6 (C8, 4A2). Także i do tego

modelu Textar oferuje już zróżnicowane komplety klocków hamulcowych. Na przednią oś z
czujnikiem zużycia warstwy ciernej przeznaczona jest referencja nr 2586101 o wymiarach
194 mm x 74 mm x 16,8 mm. W opakowaniu znajduje się osiem metalowych zaczepów.
Z kolei na tylną oś nowego Audi A6 przygotowane są dwie referencje z podkładkami Q+. Różnią się
one wymiarami, na które wpływa odmienna konstrukcja stosowanych fabrycznie zacisków.
Zawartość opakowania o numerze 2230701 składa się z czterech identycznych klocków
hamulcowych o wymiarach 129,3 mm x 64,7 mm x 17 mm. Natomiast referencja nr 2230801 to dwie
pary o wymiarach 129,3 mm x 59 mm x 17,5 mm. Oba komplety przystosowane są do układów
monitorujących zużycie warstwy ciernej, do każdego dołączono po cztery śruby mocujące.
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