TIRE PREMIUM SEAL

■ Enklare, snabbare och säkrare

■ Minskar stilleståndstiden på vägen
■ Latexfri teknik
■ Miljövänligt

■ Däcket kan användas upp till 1 000 km
■ Det behövs inget reservdäck

För yrkesfordon

TIRE PREMIUM SEAL

För däck på yrkesfordon

En innovativ och oumbärlig första hjälpen-sats för

Godkänd av de större fordonstillverkarna
Tätningsmedlet är erkänt, provat och godkänt av de
stora fordonstillverkarna och är säkerhetscertifierat av
industriorganisationer som Technischer Überwachungs-Verein (TÜV)
och DEKRA.

Ventilutdragarsatsen gör det enkelt att ta bort
ventiler från enkel- eller dubbelmonterade
däck utan att hjulet behöver demonteras.

Omständliga hjulbyten tillhör nu
det förgångna tack vare WABCO
Tire Premium Seal. Undvik farliga
hjulbyten på motorvägen där övrig
trafik passerar snabbt och nära. Undvik
att hindra trafiken och förkorta tiden
för däckreparationen när det är sent,
snöar eller regnar. Tid är pengar när
tidsschemat är pressat och du måste
leverera till kunden i tid.
WABCO Tire Premium Seal kan
minska risken för olyckor eftersom
stilleståndstiden ute på vägen förkortas.
WABCO presenterar en produkt som gör
att du snabbt, lätt och säkert kan reparera
ett punkterat däck och vara tillbaka på
vägen på kortast möjliga tid.

Gör det säkert

Eftersom det är farligt att befinna sig
länge på öppen väg får du hjälp av
WABCO Tire Premium Seal att utföra
däckreparationen enklare, snabbare och
säkrare – du har nu tillgång till snabb
och tillförlitlig däckreparation med minsta
möjliga stilleståndstid.

Öka däckens livslängd

WABCO Tire Premium Seal är baserat
på latexfri teknik med mikrofibrer som
har en enastående tätningsförmåga
och hög hållfasthet. Däckens fysiska
egenskaper förändras inte av den här
icke-förstörande processen.
Hål i däcket (t.ex. från spik eller
skruv) med en diameter på upp till
tio millimeter kan tätas tillförlitligt och
däcket kan återanvändas. Senare kan
däcket repareras på däckverkstad.
Det kan också regummeras för att
överensstämma med lokala regler och
bestämmelser.

TIRE PREMIUM SEAL

punkterade däck

Med lastbilens kompressor pumpas
tätningsmedlet in genom ventilavdragaren
som också förhindrar läckage.

Spara pengar

Efter en korrekt utförd tätning med
WABCO Tire Premium Seal kan däcket
användas upp till 1 000 km eller i upp
till 14 dagar. Du behöver inte vänta på
bärgning eller köpa ett nytt däck. En
permanent däckreparation är möjlig.
Du behöver därför inte köpa ett nytt
däck, vilket förlänger däckets brukstid.
Om det inte krävs enligt lag behöver du
inte ha ett reservhjul i fordonet. På så
sätt reduceras fordonsvikten med upp
till 300 kg, kostnaderna minskar och
nyttolastkapaciteten ökar.

Sats med två ventilavdragare

Täta läckan på cirka tio minuter och
sedan är du på väg igen!

Använd satsens tryckmätare och tio meter
långa slang för att kontrollera
däcktrycket med jämna mellanrum.

Gör det snabbt

Gör det rent

Ventilutdragarna som följer med satsen
med WABCOs Tire Premium Seal är
utformade så att du snabbt och enkelt
kan ta bort ventilen, fylla däcket med
WABCO Tire Premium Seal genom
ventilröret och sedan sätta tillbaka
ventilen. En lufttät anslutning skapas
mellan däcket och behållaren med
WABCO Tire Premium Seal, så att
läckage inte uppstår.
Med WABCO Tire Premium Seal kan du
snabbt och säkert reparera ett punkterat
däck. Beroende på lokala förordningar
kan du omedelbart köra med däcket i
hastigheter på upp till 80 km/tim. WABCO
Tire Premium Seal är ett komplement
till WABCOs integrerade system för
övervakning av däcktryck (IVTM).
IVTM upptäcker tryckförändringen i ett
läckande däck innan däcket förstörs.

WABCO Tire Premium Seal är
miljövänligt. I produkten används
vattenlösliga mikrofibrer som lätt kan
tvättas bort med vatten utan risk för
miljöföroreningar. När däcket ska
repareras permanent kan det torkas
av med en trasa och kvarvarande
rester kan sköljas bort med vatten och
sedan kasseras i avloppet enligt lokala
miljöregler.

För däck på yrkesfordon

WABCO Vehicle Control Systems är
en av världens ledande tillverkare av
elektroniska styrsystem för bromsar,
stabilitet och transmissioner för
tunga yrkesfordon. WABCOs
produkter används också i allt större
utsträckning i lyxbilar och stadsjeepar
(SUV:ar). Bland kunderna finns
världsledande tillverkare av lastbilar,
långtradare, bussar och personbilar.
Efter att ha grundats i USA som
Westinghouse Air Brake Company

1869 förvärvades WABCO av American
Standard under 1968 och knoppades
av under 2007. Med huvudkontor i
Bryssel i Belgien har företaget idag
över 7 000 anställda på 34 kontor och
produktionsanläggningar över
hela världen. Under 2006 uppgick
försäljningen till 2 miljarder USD.
WABCO är börsnoterat och listat på
New York börsen som WBC.
Webbplats: www.wabco-auto.com
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