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■ Eenvoudiger, sneller en veiliger
■ Minder stilstand langs de weg
■ Latexvrije technologie
■ Milieuvriendelijk

■ Bruikbaar tot 1000 km

■ Vervanging van de band niet nodig

Voor banden van bedrijfsvoertuigen

TIRE PREMIUM SEAL

Voor banden van bedrijfsvoertuigen

De innovatieve en onmisbare eerste hulpset voor u

Goedgekeurd door de grote voertuigfabrikanten
Het afdichtmiddel is erkend, getest en goedgekeurd door de grote
voertuigfabrikanten en de veiligheid is gecertificeerd door industriële
instanties, zoals Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) en DEKRA.

Met de ventielsleutels kan het ventiel
eenvoudig worden verwijderd uit enkel of
dubbel gemonteerde banden zonder het
wiel te demonteren.

Moeizaam banden verwisselen is nu
verleden tijd met WABCO Tire Premium
Seal. Voorkom het verwisselen van
banden langs een drukke snelweg met
alle gevaren van het langsrazende
verkeer. Voorkom verkeershinder en
repareer een band snel in het donker of
als het sneeuwt of regent. Tijd is geld als
schema's zijn ingeroosterd en u op tijd bij
de klant moet zijn.
WABCO Tire Premium Seal kan het
risico van een ongeval verkleinen
door het verkorten van de stilstand op
de vluchtstrook. WABCO biedt u een
product waarmee u een beschadigde
band snel, eenvoudig en betrouwbaar
kan repareren, zodat u snel weer verder
kan.

Blijf veilig

Omdat het stilstaan langs de weg steeds
gevaarlijker wordt, is WABCO Tire
Premium Seal een waardevolle hulp om
de reparatie eenvoudiger, sneller en
veiliger te maken – met een minimum
aan stilstand is de band weer hersteld.

Langere levensduur van de
band

WABCO Tire Premium Seal is gebaseerd
op een latexvrije technologie en gebruikt
microvezel deeltjes met uitstekende
afdichtende eigenschappen en een grote
reservekracht. De fysieke eigenschappen
van de band veranderen niet door dit niet
destructieve proces.
Lekken (bijv. door schroeven of spijkers)
met een diameter tot tien millimeter
kunnen betrouwbaar worden gedicht en
de band blijft bruikbaar. De band kan
later worden gerepareerd, in overleg
met een bandenspecialist, en zelfs
opnieuw worden geprofileerd conform de
landelijke normen en eisen.
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uw lekke band

Pomp, met behulp van de compressor
van de truck, het afdichtmiddel in de
band via de ventielsleutel die ook het
ontsnappen van lucht voorkomt.

Bespaar geld

Na het dichten van het lek met
WABCO Tire Premium Seal, kan
nog tot 1000 km of 14 dagen worden
doorgereden. Wachten op de
bandenservice of kopen van een
nieuwe band is niet nodig. Permanente
bandenreparatie is mogelijk en een
nieuwe band is niet nodig, zodat de band
langer meegaat. Reservewielen zijn niet
langer nodig, tenzij de wet deze vereist,
wat het voertuig zo'n 300 kg lichter
maakt, kosten bespaart en het nuttige
laadgewicht vergroot.

Set van twee ventielsleutels

Na ongeveer tien minuten is het lek
gedicht en kunt u weer verder!

Gebruik de manometer en de 10 meter
lange slang uit de set om regelmatig de
bandenspanning te controleren.

Wees snel

Houd het schoon

De ventielsleutels in de WABCO
Tire Premium Seal set zijn speciaal
ontworpen voor het snel en gemakkelijk
verwijderen van het ventiel, het vullen
van de band met WABCO Tire Premium
Seal door de ventielsteel en het weer
monteren van het ventiel. Hierdoor is
er een luchtdichte verbinding tussen de
band en het WABCO Tire Premium Seal
reservoir, zonder het risico van lekkage.
WABCO Tire Premium Seal repareert
uw band snel en veilig. U kan direct weer
tot 80 km/u met de band rijden waar dit
is toegestaan. WABCO Tire Premium
Seal is te combineren met het WABCO
bewakingssysteem voor bandendruk
IVTM. IVTM herkent de verandering van
de bandenspanning door een lek nog
voordat de band schade oploopt.

Milieuvriendelijk, WABCO Tire Premium
Seal gebruikt wateroplosbare microvezel
deeltjes die voor een milieuvriendelijke
verwerking eenvoudig met water kunnen
worden weggespoeld. Bij het permanent
repareren van de lekke band, kan TPS
met een doek worden weggeveegd, en
kunnen de resten met water worden
weggespoeld en afgevoerd in de riolering
volgens de lokale milieuvoorschriften.

Voor banden van bedrijfsvoertuigen

WABCO Vehicle Control Systems is
wereldwijd één van de toonaangevende
leveranciers van elektronische
rem- en bedieningssystemen voor
bedrijfsvoertuigen. De WABCO
producten worden bovendien in
toenemende mate gebruikt in de luxe
klasse personenwagens en in Sport
Utility Voertuigen (SUV's). Tot de klanten
behoren de meest bekende fabrikanten
van bedrijfsvoertuigen, bussen en
personenwagens ter wereld. WABCO,
in de Verenigde Staten opgericht in
1869 als Westinghouse Air Brake

Company, werd in 1968 door American
Standard overgenomen en in 2007
weer zelfstandig. De onderneming heeft
haar hoofdkantoor in Brussel, België
en heeft meer dan 7000 werknemers in
34 verkoop- en productiebedrijven over
de hele wereld. In 2006 bedroeg de
totale omzet $2 miljard. WABCO is een
onafhankelijk, beursgenoteerd bedrijf en
wordt verhandeld op de New York Stock
Exchange met het symbool WBC.
Website: www.wabco-auto.com
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