TIRE PREMIUM SEAL

■ Π
 ιο απλό, πιο γρήγορο και πιο ασφαλές
■ Μειώνει το χρόνο ακινητοποίησης του
οχήματος στο δρόμο
■ Τεχνολογία χωρίς λατέξ
■ Φιλικό προς το περιβάλλον
■ Δυνατότητα χρήσης του ελαστικού
για έως και 1.000 χλμ.
■ Δεν χρειάζεται να υπάρχει εφεδρικός
τροχός

Για επαγγελματικά οχήματα
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Για ελαστικά επαγγελματικών οχημάτων

Το καινοτόμο και αναγκαίο κιτ πρώτων βοηθειών

Εγκεκριμένο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές
οχημάτων
Το στεγανοποιητικό υλικό έχει αναγνωριστεί, δοκιμαστεί και εγκριθεί από
τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οχημάτων και διαθέτει πιστοποιήσεις
ασφαλείας από φορείς του τομέα, μεταξύ των οποίων οι Technischer
Überwachungs-Verein (TÜV) και DEKRA.

Το σετ εξολκέων βαλβίδων σας δίνει
τη δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης των
βαλβίδων από μονά ή διπλά ελαστικά, χωρίς
να χρειάζεται να αφαιρέσετε τον τροχό.

Οι κουραστικές αλλαγές ελαστικών
ανήκουν πλέον στο παρελθόν, με
το Tire Premium Seal της WABCO.
Αποφύγετε να αλλάζετε λάστιχο πάνω
σε πολυσύχναστους αυτοκινητόδρομους
και να κινδυνεύετε από τα διερχόμενα
οχήματα. Αποφύγετε να εμποδίζετε την
κυκλοφορία και μειώστε το χρόνο που
χρειάζεστε για να επισκευάσετε ένα
ελαστικό, όταν είναι αργά, χιονίζει ή βρέχει.
Ο χρόνος είναι χρήμα όταν υπάρχουν
χρονοδιαγράμματα και πρέπει να κάνετε
έγκαιρες παραδόσεις σε πελάτες.
Το Tire Premium Seal της WABCO
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
ατυχημάτων, καθώς μειώνει το χρόνο
ακινητοποίησης του οχήματος πάνω
στον αυτοκινητόδρομο. Η WABCO
παρουσιάζει ένα προϊόν που σας
επιτρέπει να επισκευάσετε ένα ελαστικό
που έχει υποστεί ζημιά γρήγορα, εύκολα
και αξιόπιστα, ώστε να σας επαναφέρει
γρήγορα στο δρόμο σας.

Μεγαλύτερη Ασφάλεια

Επειδή όσο περισσότερο παραμένετε
σε ανοιχτό δρόμο, τόσο περισσότερο
κινδυνεύετε, το Tire Premium Seal
της WABCO καθιστά τη διαδικασία
επισκευής πιο απλή, πιο γρήγορη
και πιο ασφαλή. Τώρα τα ελαστικά
στεγανοποιούνται γρήγορα και
αξιόπιστα με ελάχιστο χρόνο
ακινητοποίησης του οχήματος.

Μεγαλύτερη Διάρκεια
Ζωής Ελαστικού

Το Tire Premium Seal της WABCO
βασίζεται σε τεχνολογία χωρίς λατέξ
και χρησιμοποιεί σωματίδια μικροϊνών
με εξαιρετικές στεγανοποιητικές
ιδιότητες και μεγάλη αντοχή. Τα
ελαστικά δεν αλλοιώνονται κατά τη
διάρκεια αυτής της μη καταστρεπτικής
διαδικασίας.
Τα τρυπήματα (π.χ. από βίδες ή
καρφιά) διαμέτρου έως δέκα χιλιοστών
μπορούν να στεγανοποιηθούν
αξιόπιστα και το ελαστικό μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί. Το ελαστικό
μπορεί να επισκευαστεί αργότερα,
σε βουλκανιζατέρ, ακόμη και να
αναγομωθεί, ώστε να συμμορφώνεται
με τα τοπικά πρότυπα και τις τοπικές
απαιτήσεις.
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για ελαστικά που παρουσιάζουν διαρροή

Χρησιμοποιώντας το συμπιεστή του
φορτηγού, αντλήστε το στεγανοποιητικό
μέσω του εξολκέα βαλβίδας, που
αποτρέπει επίσης τη διαφυγή αέρα.

Εξοικονόμηση Χρημάτων

Αφού στεγανοποιηθεί σωστά, με το Tire
Premium Seal της WABCO, το λάστιχο
που παρουσιάζει διαρροή μπορεί να
οδηγηθεί για σχεδόν 1.000 χλμ. ή έως και
14 ημέρες. Δεν χρειάζεται να περιμένετε
οδική βοήθεια ούτε να αγοράσετε
καινούργιο λάστιχο. Υπάρχει δυνατότητα
μόνιμης επισκευής του ελαστικού και δεν
υπάρχει ανάγκη αγοράς νέου ελαστικού,
με συνέπεια την παράταση της χρήσης
του ελαστικού. Δεν υπάρχει ανάγκη
ύπαρξης εφεδρικών τροχών, εκτός εάν
απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία,
με αποτέλεσμα μείωση του βάρους του
οχήματος μέχρι και 300 κιλά και συνεπώς
μείωση των δαπανών και αύξηση του
ωφέλιμου φορτίου.

Σετ δύο εξολκέων βαλβίδων

Στεγανοποιήστε τη διαρροή εντός
περίπου δέκα λεπτών και είστε
έτοιμοι να ξεκινήσετε!

Χρησιμοποιήστε το μανόμετρο και το
σωλήνα μήκους 10 μέτρων του κιτ, για
να παρακολουθείτε κατά διαστήματα την
πίεση του ελαστικού.

Ταχύτητα

Pressure Monitoring (IVTM) της WABCO.
Το IVTM μπορεί να αναγνωρίσει μια
υπολογίσιμη αλλαγή της πίεσης αέρα,
όταν υπάρχει διαρροή στο ελαστικό, πριν
το ελαστικό υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

Οι εξολκείς βαλβίδων στο κιτ Tire Premium
Seal της WABCO έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για τη γρήγορη και εύκολη αφαίρεση
της βαλβίδας, το γέμισμα του ελαστικού
με Tire Premium Seal της WABCO μέσα
από το στέλεχος της βαλβίδας και την
επανατοποθέτηση της βαλβίδας. Έτσι
δημιουργείται μια αεροστεγής σύνδεση
μεταξύ του ελαστικού και του δοχείου
του Tire Premium Seal της WABCO, που
εμποδίζει οποιαδήποτε διαρροή.
Το Tire Premium Seal της WABCO σας
επιτρέπει να επισκευάσετε το ελαστικό
σας γρήγορα και με ασφάλεια. Μπορείτε
να οδηγήσετε με το λάστιχο αμέσως, σε
ταχύτητες έως και 80 χλμ./ώρα, ανάλογα
με τους τοπικούς κανονισμούς. Το Tire
Premium Seal της WABCO συμπληρώνει
το σύστημα Integrated Vehicle Tire

Καθαριότητα

Ως προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον,
το Tire Premium Seal της WABCO
χρησιμοποιεί υδατοδιαλυτά σωματίδια
μικροϊνών, που ξεπλένονται εύκολα με
νερό, για ασφαλή διάθεση και μηδενικό
κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Όταν έρθει η ώρα μόνιμης επισκευής
του ελαστικού που παρουσιάζει
διαρροή, μπορεί να σκουπιστεί με
ένα πανί, να ξεπλυθεί με νερό και να
διοχετευτεί στην αποχέτευση, σύμφωνα
με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς
κανονισμούς.

Για ελαστικά επαγγελματικών οχημάτων

Η WABCO Vehicle Control Systems,
είναι ένας από τους μεγαλύτερους
παγκόσμιους κατασκευαστές
ηλεκτρονικών συστημάτων φρένων,
ευστάθειας, ανάρτησης και ελέγχου
μετάδοσης για επαγγελματικά βαρέα
οχήματα. Τα προϊόντα της WABCO
χρησιμοποιούνται επίσης όλο και
περισσότερο σε αυτοκίνητα πολυτελείας
και σε SUV. Μεταξύ των πελατών
συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι
κατασκευαστές επαγγελματικών
φορτηγών, τρέιλερ, λεωφορείων και
επιβατικών αυτοκινήτων. Η WABCO
ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. το 1869 με την

ονομασία Westinghouse Air Brake
Company, αγοράστηκε από την American
Standard το 1968 και διαχωρίστηκε
το 2007. Με βάση τα κεντρικά γραφεία
της στις Βρυξέλλες του Βελγίου, η
εταιρεία απασχολεί σήμερα πάνω
από 7.000 άτομα σε 34 γραφεία και
εγκαταστάσεις παραγωγής παγκοσμίως.
Το 2006, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν
σε 2 δισ. δολάρια Η.Π.Α. Η WABCO είναι
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης με το σύμβολο μετοχής WBC.
Δικτυακός τόπος: www.wabco-auto.com
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