TIRE PREMIUM SEAL

■ Daha basit, daha hızlı ve daha güvenli
■ Daha kısa süre yolda kalma
■ Latekssiz teknoloji
■ Çevre dostu

■ 1000kms'ye kadar lastik kullanımı
■ Yedek lastik gerektirmez

Ticari araçlar için

TIRE PREMIUM SEAL

Ticari araç lastikleri için

Hava kaçıran lastiğiniz için yenilikçi ve

En iyi araç üreticileri tarafından onaylı
Dolgu malzemesi en iyi araç üreticileri tarafından
kabul görmüş, test edilmiş ve onaylanmıştır.
Technischer Überwachungs Verein (TÜV) ve DEKRA
da dahil olmak üzere sektörel kuruluşlardan alınan
güvenlik sertifikalarına sahiptir.

Supap çıkarıcı seti, tekerleğin kendisini
çıkarmaya gerek kalmadan supapları tek veya
çift lastiklerden kolayca çıkarmanıza olanak
sağlar.

WABCO Tire Premium Seal sayesinde
yorucu lastik değiştirme işlemleri
geçmişte kaldı. Artık trafiğin yoğun
olduğu ve çokça aracın yol aldığı tehlikeli
otoyollarda lastik değiştirmek zorunda
değilsiniz. Trafiği engellemeden, gece
geç saatlerde, karlı veya yağmurlu
havalarda lastiğinizi onarmak için
harcadığınız zamanı kısaltabilirsiniz.
Yapılmış planlarınız ve müşterilerinize
zamanında teslim etmeniz gereken
siparişler varsa, sizin için zaman para
demektir.
WABCO Tire Premium Seal, arıza
sırasında otoyolda kalma zamanınızı
en aza indirerek kaza riskini azaltabilir.
WABCO, yolculuğunuza en kısa sürede
devam edebilmeniz için hasarlı lastiğinizi
çabuk, kolay ve güvenilir biçimde
onarmanızı sağlayan bir ürün sunar.

Güvenliğinizi Koruyun

Trafiğe açık yollarda daha fazla zaman
harcamak sadece daha fazla tehlikeye
maruz kalmanıza neden olacaktır,
WABCO Tire Premium Seal onarım
sürecinizi daha kolay, çabuk ve güvenli
hale getirir – artık arızayı en kısa sürede
gidermenizi sağlayacak hızlı ve güvenilir
bir lastik dolgu malzemesine sahipsiniz.

Lastiğinizin Ömrünü Uzatın

WABCO Tire Premium Seal latekssiz
teknoloji temel alınarak ve mükemmel
sızdırmazlık özelliklerinin yanı sıra çok
iyi güç rezervlerine sahip olan mikro
fiber parçacıklar kullanılarak üretilmiştir.
Zararsız olan bu süreçte lastikler fiziksel
olarak eskimez.
Çapı on milimetreye kadar olan patlak
delikler (örn. cıvatalar veya çiviler
nedeniyle) güvenilir biçimde doldurulabilir
ve lastik yeniden kullanılabilir. Bir lastik
tamircisiyle görüşülerek lastik daha sonra
onarılabilir ve hatta bölgesel standartlara
ve gerekliliklere uyması için yeniden işlem
görebilir.

TIRE PREMIUM SEAL

vazgeçilmez ilk yardım kiti

Kamyonun kompresörünü kullanarak,
hava kaçağı olmasını da engelleyen supap
çıkarıcı ile dolgu malzemesini pompalayınız.

Tasarruf Edin

Hava kaçıran lastik WABCO Tire
Premium Seal ile düzgün biçimde
doldurulduktan sonra yaklaşık
1000kms veya 14 gün kadar sürüş
gerçekleştirilebilir. Yolda kaldığınızda
servisin gelmesini beklemek veya yeni
bir lastik almak zorunda kalmazsınız.
Lastik kalıcı biçimde onarılabilir, lastik
kullanılmaya devam edilebileceğinden
yeni bir lastik satın almaya gerek kalmaz.
Yürürlükteki yasalar uyarınca zorunlu
değilse artık yedek lastik taşımanıza
gerek kalmaz, böylece aracın ağırlığı
300 kg kadar düşer ve maliyetler azalır
ve yük taşıma kapasitesi artar.

İkili supap çıkarıcı seti

Sızıntı yerini on dakikada doldurduktan
sonra artık gitmeye hazırsınız!

Lastik basıncını belirli aralıklarla takip
etmek için kit içindeki manometreyi ve
10 metrelik uzun boruyu kullanınız.

Hızlanın

Temiz Tutun

WABCO Tire Premium Seal kitindeki
supap çıkarıcılar supapları çabuk ve kolay
biçimde çıkarmanız, lastiği supap sistemi
aracılığıyla WABCO Tire Premium Seal
ile doldurmanız ve supabı yeniden yerine
takmanız için özel olarak tasarlanmıştır.
Lastiğin hava kaçırmasını engellemek
için lastik ve WABCO Tire Premium Seal
konteyneri arasında hava sızdırmaz bir
bağlantı mevcuttur.
WABCO Tire Premium Seal, lastiğinizi
çabuk ve güvenli biçimde onarmanızı sağlar.
İşlemden sonra hemen, yerel düzenlemelere
bağlı olarak lastiği maksimum 80km/s hızda
kullanabilirsiniz. WABCO Tire Premium
Seal, WABCO Entegre Araç Lastiği Basınç
İzleme (IVTM) sisteminin tamamlayıcısıdır.
IVTM, bir hava sızıntısı olduğunda, belirgin
hava basıncı değişikliğini lastikte henüz bir
hasar oluşmadan tespit edebilir.

Çevre dostu WABCO Tire Premium Seal,
suda çözülebilir mikro fiber parçacıklar
kullanır, suyla kolayca temizlenerek
imha edilebilir ve çevreye zarar verme
riski yoktur. Hava kaçıran lastiğin kalıcı
biçimde onarılması gerekiyorsa lastik
bir bez ile silinebilir, daha sonra artıkları
su ile yıkanabilir ve bölgesel çevre
düzenlemelerine uygun biçimde atık su
boşaltımı ile imha edilebilir.

Ticari araç lastikleri için

WABCO Araç Kontrol Sistemleri,
ticari ağır vasıtalar için dünyanın en
önde gelen elektronik fren, stabilite,
süspansiyon ve şanzıman kontrol
sistemleri sağlayıcısıdır. WABCO
ürünlerinin lüks otomobillerde ve spor
hizmet araçlarında (SUV'lar) kullanılması
da giderek artış göstermektedir.
Müşterileri arasında dünyanın önde
gelen ticari kamyon, treyler, otobüs ve
binek otomobil üreticileri yer almaktadır.
1869 yılında ABD'de Westinghouse Air
Brake Company adıyla kurulan WABCO,

1968 yılında American Standard
tarafından satın alınmış ve 2007 yılında
ayrılmıştır. Genel merkezi Belçika'nın
Brüksel şehrinde bulunan şirketin
dünyanın dört bir yanındaki 34 ofisinde
ve üretim tesislerinde 7.000 kişiden fazla
çalışanı vardır. 2006 yılı toplam satış
rakamı 2 Milyar $'dır. WABCO halka açık
bir şirkettir ve New York Borsası'nda
WBC sembolü ile işlem görmektedir.
Web sitesi: www.wabco-auto.com
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