TIRE PREMIUM SEAL

■ Mais simples, mais rápido e mais seguro
■ Reduz o tempo de paragem na estrada
■ Tecnologia sem látex
■ Amigo do ambiente

■ Pode utilizar o pneu durante 1000 km

■ Não é necessário pneu sobressalente

Para veículos comerciais

TIRE PREMIUM SEAL

Para pneus de veículos comerciais

O kit de primeiros-socorros inovador e indispensável

Aprovado pelos maiores fabricantes automóveis
O vedante é reconhecido, testado e aprovado pelos maiores
fabricantes de automóveis e recebeu certificados de segurança de organizações
industriais, incluindo Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) e DEKRA.

O conjunto extractor de válvulas permitelhe retirar facilmente as válvulas de pneus
simples ou duplos, sem ter que retirar a roda.

Com o Tire Premium Seal da WABCO,
as mudanças de pneus incomodativas
pertencem agora ao passado. Evite
a substituição de pneus, à beira de
estradas principais de trânsito intenso,
ficando perigosamente exposto aos
veículos que passam. Evite obstruir o
trânsito e reduza o tempo que demora
a reparar um pneu, quando é tarde,
quando está a nevar ou a chover. Tempo
é dinheiro, quando existem planificações
e tem de se fazer a entrega ao cliente
dentro do prazo.
O Tire Premium Seal da WABCO pode
diminuir o risco de acidentes, reduzindo
o tempo de paragem na estrada. A
WABCO apresenta um produto que lhe
permite reparar um pneu danificado de
forma rápida, fácil e segura para poder
voltar à estrada dentro de pouco tempo.

Manter-se seguro

Uma vez que quanto mais tempo passa
na estrada, maior é o perigo, o Tire
Premium Seal da WABCO ajuda a tornar
o processo de reparação mais simples,
mais rápido e mais seguro – agora
dispõe de uma técnica de vedação do
pneu rápida e segura com um tempo de
paragem mínimo.

Melhorar a vida útil do pneu

O Tire Premium Seal da WABCO tem por
base uma tecnologia sem látex e utiliza
partículas de microfibra com enormes
capacidades de vedação e grandes
reservas de força. Os pneus não sofrem
alterações físicas durante este processo
não-destrutivo.
É possível vedar com segurança
perfurações (por ex.., devido a parafusos
ou pregos) com um diâmetro até dez
milímetros e reutilizar o pneu. O pneu
pode ser reparado posteriormente, numa
oficina de pneus, ou recauchutado de
acordo com os padrões e requisitos
regionais.

TIRE PREMIUM SEAL

para o pneu com furo

Com o compressor do camião, bombeia o
vedante, através do extractor de válvulas
que evita também a saída de ar.

Poupar dinheiro

Depois de vedar adequadamente o
pneu furado com o Tire Premium Seal
da WABCO, pode conduzir com o pneu
durante cerca de 1000 km ou durante
14 dias, no máximo. Não necessita de
esperar por um serviço de assistência
na estrada, nem comprar um pneu
novo. É possível reparar o pneu
permanentemente e não e necessário
comprar um pneu novo, o que prolonga
a utilização do pneu. Não é necessário
transportar rodas sobressalentes, a não
ser que a lei assim o exija, o que diminui
o peso do veículo até 300 kg, reduzindo
os custos e aumentando a carga útil.

Conjunto de dois extractores
de válvulas

Vede o furo em cerca de dez minutos
e está pronto a seguir viagem!

Utilize o manómetro do kit e o tubo de
10 metros de comprimento para monitorizar
periodicamente a pressão do pneu.

Ser rápido

Vehicle Tire Pressure Monitoring system
- IVTM). O IVTM consegue detectar
uma alteração de pressão significativa,
quando existe um furo no pneu, antes
que este sofra danos.

Os extractores de válvulas incluídos no
kit do Tire Premium Seal da WABCO
são especialmente concebidos para
lhe permitir retirar uma válvula de forma
rápida e eficaz, encher o pneu com o
Tire Premium Seal da WABCO através
das haste da válvula e voltar a montar
a válvula. Existe depois uma ligação
estanque entre o pneu e o recipiente do
Tire Premium Seal da WABCO que evita
qualquer furo.
O Tire Premium Seal da WABCO
permite-lhe reparar o pneu de forma
rápida e segura. Pode conduzir com
o mesmo pneu imediatamente a
velocidades até 80 km/h, consoante as
regulações locais. O Tire Premium Seal
da WABCO complementa o sistema
integrado de monitorização da pressão
dos pneus da WABCO (Integrated

Manter o ambiente limpo

Amigo do ambiente, o Tire Premium
Seal da WABCO utiliza partículas
de microfibra solúveis em água que
se lavam facilmente em água para
eliminação segura e sem riscos de danos
ambientais. Na altura de reparar o pneu
com furo, pode limpar com um pano e
lavar os resíduos com água e eliminar
nos esgotos municipais, de acordo com
as normais regionais de protecção do
ambiente.

Para pneus de veículos comerciais

A WABCO Vehicle Control Systems, é
um dos principais fornecedores mundiais
de sistemas de controlo electrónico dos
travões, estabilidade, suspensão e caixa
de velocidades para veículos comerciais
pesados. Os produtos WABCO estão
também a ser muito utilizados nos carros
de luxo e nos veículos de todo-o-terreno
(SUVs). Os clientes incluem os fabricantes
de camiões, caravanas, autocarros
e veículos de passageiros líderes no
mercado mundial. Fundada nos E.U.A.
em 1869 como Westinghouse Air Brake

Company, a WABCO foi adquirida
pela American Standard em 1968 e
especializou-se em 2007. Com sede em
Bruxelas, na Bélgica, hoje, a empresa
emprega mais de 7.000 pessoas em
34 escritórios e fábricas por todo o
mundo. Em 2006, as vendas totais
foram de $2 mil milhões. A WABCO é
uma empresa presente publicamente
no mercado de valores e encontra-se
listada na Bolsa de Valores de Nova
Iorque com o símbolo WBC.
Website: www.wabco-auto.com
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