TIRE PREMIUM SEAL

■ Un plus de simplitate, rapiditate şi siguranţă
■ Reduce timpii morţi petrecuţi pe şosea
■ Tehnologie fără latex
■ Ecologic

■ Se poate utiliza anvelopa până la 1000 km
■ Elimină necesitatea unei anvelope
de rezervă

Pentru autovehicule utilitare

TIRE PREMIUM SEAL

Pentru anvelopele autovehiculelor utilitare

Inovatoarea şi indispensabila trusă de intervenţie

Aprobată de principalii producători de autovehicule
Soluţia de lipire este recunoscută, testată şi aprobată de principalii producători
de autovehicule şi a primit atestări de siguranţă de la specialişti din domeniu,
precum Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) şi DEKRA.

Setul de extragere ventil vă permite
o scoatere uşoară a ventilelor din
anvelopele jumelate sau unice fără
necesitatea demontării roţii.

WABCO Tire Premium Seal face ca
anevoioasele înlocuiri de roată să fie de
domeniul trecutului. Evitaţi să schimbaţi
anvelopa în apropierea autostrăzilor
intens circulate şi nu vă expuneţi
pericolului acroşării de către vehiculele
ce trec pe lângă dvs. Evitaţi crearea de
ambuteiaje şi reduceţi durata necesară
reparării unei anvelope pe întuneric,
zăpadă sau ploaie. Timpul înseamnă
bani când v-aţi fixat un program şi trebuie
să ajungeţi la client în timp util.
WABCO Tire Premium Seal poate
reduce pericolul de accidente prin
reducerea timpilor morţi petrecuţi pe
autostradă. WABCO prezintă un produs
ce vă permite să reparaţi o anvelopă
deteriorată rapid, uşor şi fiabil, pentru a
putea porni iar la drum fără întârziere.

Siguranţa pe primul loc

Cu cât petreceţi mai mult timp în afara
maşinii pe şosea, cu atât sporeşte
şi pericolul. De aceea, WABCO Tire
Premium Seal contribuie la un proces de
depanare mai simplu, mai rapid şi mai
sigur – acum, beneficiaţi de o soluţie de
lipire rapidă şi fiabilă pentru anvelope,
cu timpi morţi reduşi la minimum.

O viaţă utilă prelungită

WABCO Tire Premium Seal este bazată
pe tehnologia fără latex şi utilizează
particule cu micro-fibre, ce deţin
proprietăţi de etanşeizare excepţionale şi
rezerve de energie excelente. Anvelopele
nu sunt modificate fizic în decursul
acestui proces neagresiv.
Înţepăturile (ex. datorate bolţurilor sau
cuielor) de până la zece milimetri în
diametru pot fi lipite fără probleme, iar
anvelopa poate fi reutilizată. Anvelopa
poate fi reparată ulterior la o vulcanizare
şi chiar şi reşapată în conformitate cu
normele şi cerinţele din regiune.
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imediată pentru o anvelopă cu pierderi de aer

Cu ajutorul compresorului camionului,
pompaţi soluţia de lipire prin extractorul
de ventil, care împiedică şi scurgerea
aerului.

Economisiţi bani

După lipirea corespunzătoare cu WABCO
Tire Premium Seal a anvelopei fisurate,
aceasta poate fi rulată pe o distanţă de
aproape 1000 km sau până la 14 zile.
Nu trebuie să mai aşteptaţi serviciul
de depanare mobil sau să cumpăraţi o
anvelopă nouă. Repararea permanentă
a anvelopei este posibilă, eliminându-se
necesitatea achiziţionării unei anvelope
noi şi astfel prelungindu-se durata de
exploatare a anvelopei. Nu este necesar
să aveţi roţi de rezervă la îndemână,
decât dacă legislaţia în vigoare prevede
acest lucru. Greutatea vehiculului este
redusă cu până la 300 kg, reducându-se
cheltuielile şi sporindu-se sarcina utilă.

Set cu două extractoare de ventil

Lipiţi fisura în aproximativ zece
minute şi sunteţi gata de drum!

Folosiţi manometrul din trusă şi furtunul
de 10 metri pentru a supraveghea periodic
presiunea în pneuri.

Rapiditate

Curăţenie

Extractoarele de ventil din trusa WABCO
Tire Premium Seal sunt special concepute
pentru a vă permite să scoateţi un ventil
rapid şi uşor, umplând anvelopa cu WABCO
Tire Premium Seal prin corpul ventilului
şi fixând ventilul la locul său. Astfel, se
creează un canal etanş între anvelopă şi
recipientul de WABCO Tire Premium Seal,
împiedicându-se orice scurgere.
WABCO Tire Premium Seal vă permite
să vă reparaţi anvelopa rapid şi sigur.
Puteţi rula imediat cu anvelopa la viteze
de până la 80 km/h, în funcţie de normele
locale. WABCO Tire Premium Seal vine
în completarea sistemului integrat de
monitorizare a presiunii în anvelope auto
WABCO Integrated Vehicle Tire Pressure
Monitoring (IVTM). IVTM poate detecta o
schimbare semnificativă a presiunii aerului
când există pierderi de aer în anvelopă
înainte ca anvelopa să sufere deteriorări.

Fiind un produs ecologic, WABCO Tire
Premium Seal utilizează particule cu
micro-fibre solubile în apă ce se spală
uşor cu apă, fiind rapid eliminabile şi
nefiind ecotoxice. La momentul reparării
permanente a anvelopei fisurate, poate
fi îndepărtată prin ştergere cu o cârpă,
iar reziduurile pot fi apoi spălate cu apă
şi eliminate în reţeaua de canalizare
în conformitate cu normele ecologice
regionale.

Pentru anvelopele autovehiculelor utilitare

WABCO Vehicle Control Systems
face parte din elita furnizorilor de
sisteme de frânare asistată, stabilitate,
suspensie şi comandă a transmisiei
destinate autovehiculelor utilitare
grele. Produsele WABCO sunt de
asemenea folosite pe o scară tot mai
largă la maşinile de lux şi la vehiculele
sport utilitare (SUV-uri). Printre clienţi
se numără cei mai mari producători
de camioane, remorci, autobuze şi
autovehicule. Înfiinţată în SUA în 1869
sub denumirea Westinghouse Air Brake

Company, WABCO a fost preluată de
către American Standard în 1968 şi s-a
desprins în 2007. Sediul central se află
la Bruxelles, Belgia, iar compania are în
prezent peste 7.000 de angajaţi în 34
de unităţi administrative şi de producţie
pe întreg globul. În 2006, cifra de
vânzări s-a ridicat la 2 miliarde de dolari.
WABCO este cotată la bursă şi figurează
la Bursa din New York cu simbolul WBC.
Site web: www.wabco-auto.com
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