TIRE PREMIUM SEAL

■ Enklere, raskere og tryggere
■ Kortere stillstandstid
■ Lateksfri teknologi

■ Miljøvennlig produkt

■ Dekket kan brukes opp til 1000 km etterpå
■ Reservehjul unødvendig

Til lastebildekk

TIRE PREMIUM SEAL

Til lastebildekk

Nytt og uunnværlig reparasjonssett ved dekklekkasje

Godkjent av de store bilprodusentene
Tetningsmassen er anerkjent, testet og godkjent av de store bilprodusentene
og sikkerhetssertifisert av testorganisasjoner som TÜV og DEKRA.

Ved hjelp av ventiluttrekkeren fjernes
ventilen lett både fra enkle og doble dekk
uten demontering av hjulet.

Med WABCO Tire Premium Seal blir
tidkrevende hjulskift en saga blott. Du
slipper stressende hjulskift like ved sterkt
trafikerte motorveier og farlige situasjoner
med passerende biler. Du slipper
langvarig blokkering av trafikken, og tiden
du må stå ute seint om kvelden eller i
dårlig vær, blir kraftig redusert. Tid er
penger; tidsfristene er knappe, og du er
nødt til å levere kunden varene i rett tid.
WABCO Tire Premium Seal reduserer
ulykkesfaren gjennom kortere
stillstandstid på motorveien. WABCO
tilbyr et produkt som sikrer enkel, hurtig
og trygg reparasjon slik at du er raskt
tilbake på veien igjen.

Tenk sikkerhet

Ettersom det kan være farlig å oppholde
seg lenge ute på veien, gjør WABCO Tire
Premium Seal reparasjonsprosessen
enklere, raskere og tryggere – Du har nå
fått en hurtig og pålitelig dekktetting med
minimal stillstandstid.

Forleng dekkets levetid

WABCO Tire Premium Seal bygger
på lateksfri teknologi og bruker
mikrofiberpartikler med suverene
tetteegenskaper og stort kraftoverskudd.
Dekkene endres ikke fysisk under denne
ikke-destruktive prosessen.
Du kan tette punkteringer (som f. eks.
skyldes nagler eller spiker) på opp til
ti millimeter i diameter, og dekket kan
brukes etterpå. Dekket kan seinere
repareres på dekkverksted og til og med
regummieres slik at det oppfyller lokale
normer og forskrifter.
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Bruk lastebilens kompressor, og pump
tetningsmassen inn gjennom
ventiluttrekkeren. Denne metoden hindrer
dessuten utlufting.

Spar penger

Når dekklekkasjen er tettet riktig med
WABCO Tire Premium Seal, kan du
kjøre nesten 1000 km eller fjorten dager
med bilen. Du slipper å vente på veihjelp
eller kjøpe nytt dekk. Dekket kan også
repareres permanent, og på den måten
forlenger du dekkets levetid. Du trenger
ikke lenger kjøre rundt med reservehjul,
unntatt hvis dette er obligatorisk etter
gjeldende forskrifter, og dermed
reduseres kjøretøyets vekt med opp til
300 kg. Dette betyr reduserte utgifter og
økt nyttelast.

Sett med to ventiluttrekkere

Det tar ikke mer enn cirka ti minutter
å tette lekkasjen, så er det bare å
kjøre videre.

Sjekk dekktrykket med jevne mellomrom.
Bruk manometeret og den ti meter lange
slangen som følger med.

Spar tid

Tenk på miljøet

Ventiluttrekkeren som følger med
WABCO Tire Premium Seal, er laget slik
at du hurtig og enkelt kan fjerne ventilen,
fylle dekket med WABCO Tire Premium
Seal gjennom ventilskaftet og sette
ventilen på plass igjen. Det blir da en
lufttett kobling mellom dekket og WABCO
Tire Premium Seal Container slik at
lekkasje unngås.
Med WABCO Tire Premium Seal
reparerer du dekket hurtig og trygt.
Du kan uten ventetid begynne å kjøre
i opp til 80 km/t, selvsagt avhengig av
gjeldende fartsgrenser. WABCO Tire
Premium Seal brukes best sammen
med WABCOs Integrated Vehicle Tire
Pressure Monitoring-system (IVTM).
Dette overvåkingssystemet registrerer
lufttrykkendringen i dekket ved lekkasje
før dekket blir skadet.

WABCO Tire Premium Seal skåner
miljøet ved å bruke vannløselige
mikrofiberpartikler som lett skylles bort
med vann . Avfallet er ikke miljøskadelig.
Når dekklekkasjen skal repareres
permanent, kan tetningsmassen tørkes
bort med en klut, og rester kan vaskes av
med vann. Avfallet kan gå i kloakken i
samsvar med lokale miljøforskrifter.

Til lastebildekk

WABCO Vehicle Control Systems er
en av verdens ledende leverandører av
systemer for elektronisk bremsekontroll,
stabilitetskontroll, fjæringskontroll og
girkontroll for tunge nyttekjøretøyer.
WABCO-produkter brukes dessuten i
økende grad på luksusbiler og SUV-er.
Blant kundene finner du verdens ledende
produsenter av lastebiler, trailere, busser
og passasjerbiler. WABCO ble grunnlagt
i USA i 1869 under navnet Westinghouse
Air Brake Company og kjøpt opp av

American Standard i 1968. Det ble
utfisjonert i 2007. Hovedkvarteret ligger
i Brussel, og foretaket har i dag over
7000 ansatte fordelt på 34 kontorer og
industrianlegg over hele verden. I 2006
var den samlede omsetningen på
2 milliarder USD. WABCO er et børsnotert
selskap og står oppført på New Yorkbørsen med børssymbolet WBC.
Nettsted: www.wabco-auto.com
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