TIRE PREMIUM SEAL

■ Enklere, hurtigere og sikrere

■ Reducerer nedetiden på vejen
■ Latex-fri teknologi
■ Miljøvenlig

■ Dækkene holder i op til 1000 kms
■ Revervedæk er ikke nødvendige

Til erhvervskøretøjer

TIRE PREMIUM SEAL

Dæk til erhvervskøretøjer

Det innovative og uundværlige førstehjælpssæt til

Godkendt af førende køretøjsproducenter
Tætningen er anerkendt, gennemprøvet og godkendt
af førende køretøjsproducenter og har fået sikkerheds
certicering fra brahnceorganisationer som for eksempel
Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) og DEKRA.

Ventiludtrækningssættet sikrer, at du
nemt kan fjerne ventiler fra enkeltdæk
og tvillingedæk, uden at hjulet skal
afmonteres.

Kedelige dækskift hører nu fortiden til
med WABCO Tire Premium Seal. Undgå
at skifte dæk ved en trafikeret motorvej,
hvor der altid er risiko for at blive ramt
af forbikørende. Undgå kødannelse,
og reducer den tid, du skal bruge på
dækreparationer, når det er sent,
sne- eller regnvejr. Tid er penge, når
du har et planlagt skema og skal levere
varer til kunderne i tid.
WABCO Tire Premium Seal kan reducere
risikoen for skader ved at reducere
nedetiden på motorvejen. WABCO
præsenterer et produkt, der sikrer, at du
kan reparere et beskadiget dæk hurtigt,
nemt og sikkert, så du hurtigt er tilbage
på rette spor.

Optimer sikkerheden

Da det kan være forbundet med større
fare at opholde sig på den åbne vej,
hjælper WABCO Tire Premium Seal dig
med at foretage reparationen enklere,
hurtigere og sikrere – dermed opnår du
sikker dæklapning med minimal nedetid.

Forøg dækkets levetid

WABCO Tire Premium Seal er baseret
på lateksfri teknologi og bruger mikro
fiberpartikler med enestående lappende
egenskaber og stor kraftreserve.
Dækkene ændres ikke fysisk, da
lapningen ikke virker nedbrydende.
Punkteringshuller (dvs. som følge af
skruer og søm) med en diameter på op til
ti millimeter kan nemt lappes, så dækket
kan genbruges. Dækket kan senere
repareres sammen med dækfirmaet og
endda få lagt nye slidbaner på, så de
nationale standarder og krav opfyldes.

TIRE PREMIUM SEAL

et lækkende dæk

Brug lastbilens kompressor til at
pumpe tætningsmassen ind gennem
ventiludtrækkeren, som samtidig
forebygger udluftning.

Spar penge

Når du har lappet dækket med WABCO
Tire Premium Seal, kan det køre op til
næsten 1000 kms eller i op til 14 dage.
Du har ikke brug for at vente, indtil der
kommer et firma eller et nyt dæk. Det er
muligt at lappe dækket permanent, og det
er derfor ikke nødvendigt at købe et nyt
dæk, da det eksisterende dæks levetid
kan forlænges. Det er ikke nødvendigt at
medbringe reservedæk, medmindre det
er foreskrevet ved lov, da du således
kan reducere køretøjets vægt med op
til 300 kg, reducere omkostningerne og
forøge nyttelasten.

Sæt med to ventiludtrækkere

Foretag tætning af hullet i cirka ti
minutter, og du er klar til at køre!

Brug sættets manometer og en 10 meter
lang slange til at foretage periodisk
overvågning af dæktrykket.

Vær hurtig

Hold det rent

Ventiludtrækkerne i WABCO Tire
Premium Seal-sættet er udviklet specielt
til at fjerne en ventil hurtigt og nemt, fylde
dækket med WABCO Tire Premium Seal
via ventilspindlen og genmontere ventilen.
Der er tale om en lufttæt forbindelse
mellem dækket og WABCO Tire Premium
Seal Container, så lækage undgås.
WABCO Tire Premium Seal sikrer,
at du kan reparere dækkene hurtigt
og sikkert. Du kan køre med dækket
med det samme med en hastighed på
op til 80 km/t afhængigt af de lokale
hastighedsbestemmelser. WABCO
Tire Premium Seal er et supplement
til WABCO Integrated Vehicle Tire
Pressure Monitoring system (IVTM).
IVTM kan registrere markante ændringer
i lufttrykket, hvis der forekommer lækage
i dækket, før dækket tager skade.

Miljøvenlig WABCO Tire Premium Seal
bruger vandopløselige mikrofiberpartikler,
som let skylles bort med vand ved
bortskaffelse, så der ikke er risiko for
miljøskader. Når det er tid til at reparere
det utætte dæk permanet, kan det
tørres af med en klud, og resterne kan
skylles af med vand og bortskaffes
i et afløb i henhold til de gældende
miljøbestemmelser.

Dæk til erhvervskøretøjer

WABCO Vehicle Control Systems er
en af verdens førende producenter
af elektroniske bremsesystemer,
stabiliseringssystemer, ophængs
systemer og gearstyringssystemer
til tunge erhvervskøretøjer.
WABCO-produkterne bruges i
stigende udstrækning i luksusbiler og
sportskøretøjer (SUV'er). Kunderne
omfatter verdens førende producenter
af erhvervslastbiler, hængere, busser
og personbiler. WABCO blev grundlagt

i USA i 1869 som Westinghouse
Air Brake Company og blev købt af
American Standard i 1968 og solgt fra i
2007. Hovedkvarteret ligger i Bruxelles,
Belgien, og virksomheden beskæftiger
i dag mere end 7000 medarbejdere på
34 kontorer og produktionsfaciliteter i
hele verden. I 2006 var den samlede
omsætning på $2 milliarder. WABCO
er registreret på børsen i New York
under navnet WBC.
Websted: www.wabco-auto.com
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