TIRE PREMIUM SEAL

■ פשוט יותר ,מהיר יותר ,ובטוח יותר
■ מקצר את זמני ההשבתה בדרך
■ טכנולוגיה נטולת לאטקס (גומי טבעי)
■ ידידותי לסביבה
■ הצמיג ניתן לשימוש עד  1000ק"מ
■ אין צורך בגלגל רזרבי

עבור כלי רכב מסחריים

TIRE PREMIUM SEAL

עבור צמיגי כלי רכב מסחריים

העזרה הראשונה החדשנית והחיונית לתיקון צמיג דולף

מאושרת לשימוש על-ידי יצרני רכב ראשיים
חומר האטימה הוכר ,נבחן ואושר לשימוש על-ידי יצרני רכב מובילים,
ונושא אישורי בטיחות מגורמים מובילים בתעשייה כולל
) Technischer Überwachungs-Verein (TÜVוכן .DEKRA

ערכת הכלים להסרת השסתום מאפשרת לך להסיר
את השסתומים מצמיג בודד או מצמיג כפול ללא צורך
בהסרת הגלגל מהרכב.

באמצעות , WABCO Tire Premium Seal
הטרדה הכרוכה בהחלפות גלגלים מעייפות היא
נחלת העבר .הימנע מהחלפת גלגל בקרבת הכביש
הסואן ומחשיפה מסוכנת לכלי רכב חולפים.
הימנע מלהפריע לתנועה ,וקצר את משך הזמן
הדרוש לתיקון הצמיג כאשר השעה מאוחרת או
כשיורד שלג או גשם.זמן הוא כסף כאשר אתה
חייב לעמוד בלוח הזמנים המתוכנן להספקת
המוצרים ללקוח במועד שנקבע.
 WABCO Tire Premium Sealיכול להפחית
את הסכנה לגרימת תאונה על-ידי קיצור
משך השבתת הרכב על הכביש המהיר .חברת
 WABCOמציגה מוצר המאפשר לך לתקן צמיג
פגום במהירות ,בקלות ובאמינות ולהחזיר את
הרכב לנסיעה בתוך זמן קצר.

שמור על הבטיחות
מכיוון ששהייה ממושכת בקרבת הכביש רק
מגדילה את הסכנה ,ערכת התיקון WABCO
 Tire Premium Sealמאפשרת תהליך תיקון
פשוט ,מהיר ובטוח  -אטימה מהירה ואמינה של
הצמיג עם משך השבתה מזערי.

הארך את חיי הצמיג

ערכת  WABCO Tire Premium Sealמבוססת
על טכנולוגיה נטולת לאטקס ומשתמשת
בחלקיקי סיבים מיקרוניים (מיקרו-פייבר) בעלי
תכונות אטימה יוצאת מן הכלל ועתודות כוח רב.
בתהליך זה ,שהוא למעשה נטול-הרס ,הצמיגים
לא עוברים שינוי פיזי כלשהו.
ניתן לאטום באופן אמין חורי נקר בצמיג
(שמקורם בחדירת ברגים או מסמרים) ,בקוטר
של עד עשרה מילימטר ,ולהמשיך להשתמש
בצמיג .ניתן לתקן את הצמיג במועד מאוחר
יותר ,תוך התייעצות עם מתקן צמיגים מוסמך,
או אפילו לצפות מחדש את מדרך הצמיג ,על-פי
הוראות החוק והתקנות המחייבות.

TIRE PREMIUM SEAL

השתמש במדחס של מערכת האוויר של המשאית
כדי להזרים את חומר האטימה דרך חולץ השסתום,
המונע גם דליפה חוזרת של החומר לאטמוספירה.

אטום את הדליפה תוך עשר דקות בערך ואתה
מוכן להמשיך בנסיעה

חסוך בהוצאות

חיסכון בזמן

אחרי אטימה נכונה של הצמיג באמצעות
 ,WABCO Tire Premium Sealניתן להמשיך
בנסיעה למרחק של עד  1000ק"מ או למשך עד
 14יום .אין צורך להמתין לשירות חילוץ דרך או
לרכוש צמיג חדש .אין צורך לרכוש צמיג חדש,
אלא ניתן לבצע תיקון קבוע וכך להאריך את
חיי השירות של הצמיג .אין צורך לשאת גלגלים
חלופיים ,אלא אם הם נדרשים על-פי החוק,
ולכן ניתן להפחית את המשקל העצמי של הרכב
בשיעור של עד  300ק"ג; התוצאה היא הפחתת
עלויות וכן הגדלה בהתאם של משקל המטען
המורשה.

התכנון המיוחד של חולצי השסתומים שבערכת
הכלים של  WABCO Tire Premium Sealנועד
לאפשר לך ביצוע מהיר וקל של הסרת השסתום,
מילוי הצמיג בWABCO Tire Premium Seal-
דרך קנה השסתום והתקנת השסתום מחדש.
לאחר מכן נוצר חיבור אטום בין הצמיג לבין
המיכל של ,WABCO Tire Premium Seal
המונע כל דליפה.
ערכת  WABCO Tire Premium Sealמאפשרת
לך לתקן את הצמיג במהירות ובבטיחות.
תוכל להמשיך מיד בנסיעה ,במהירויות של עד
 80קמ"ש ,בהתאם להוראות החוק ותקנות
התעבורה הישימות .ערכת WABCO Tire
 Premium Sealמשלימה את המערכת
האינטגרלית של  WABCOלניטור לחץ האוויר
בצמיגים ) .(IVTMמערכת  IVTMמסוגלת לזהות
שינוי לחץ משמעותי כאשר קיימת דליפת אוויר
מצמיג ,לפני שנגרם נזק כלשהו לצמיג.

ערכה של שני חולצי שסתומים

השתמש במד הלחץ של ערכת המילוי ובצינור באורך 10
מטר כדי לבדוק מדי פעם את לחץ הניפוח של הצמיג.

שמירה על הניקיון

ערכת  WABCO Tire Premium Sealהיא
ידידותית לסביבה מכיוון שהיא משתמשת
בחלקיקי סיבים מיקרוניים מסיסים במים,
הניתנים לשטיפה בקלות במים ,ללא כל סיכון
לגרימת נזק סביבתי.כאשר מגיע הזמן לביצוע
תיקון קבוע לצמיג שדלף ,ניתן לנגב את חומר
האטימה באמצעות מטלית ולשטוף את שיירי
החומר שנותר במים המוזרמים למערכת הביוב,
בכפוף לתקנות הגנת הסביבה הישימות.

חברת  WABCOמערכות בקרת רכב היא
אחת מהספקיות המובילות בעולם של מערכות
בקרת בלימה אלקטרוניות ,בקרת יציבות,
בקרת מתלים ובקרת תיבות הילוכים עבור
כלי רכב מסחריים המיועדים לעבודה בעומס
כבד .השימוש במוצרי חברת WABCO
מתרחב גם למכוניות פאר ולרכבי כבישטח
) .(SUVבין לקוחות החברה נכללים היצרנים
המובילים בעולם של משאיות מסחריות,
נגררים ,אוטובוסים ומכוניות נוסעים .חברת
 WABCOנוסדה בארה"ב בשנת  1869בשם
,Westinghouse Air Brake Company
נרכשה על-ידי חברת American Standard

בשנת  1968והופרדה בשנת  .2007מטה
החברה ממוקם בבריסל ,בלגיה ,והחברה
מעסיקה היום למעלה מ 7000-עובדים ב34-
משרדים ומתקני ייצור ברחבי העולם .סך
המכירות בשנת  2006היה  2מיליארד דולר.
חברת  WABCOהיא חברה ציבורית הרשומה
בבורסה של ניו-יורק בסימול מנייה .WBC
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