TIRE PREMIUM SEAL

■ Yksinkertaisempaa, nopeampaa,
turvallisempaa

■ Vähentää turhaa seisoskelua
■ Lateksiton teknologia

■ Ympäristöystävällinen

■ Renkaalla voidaan ajaa jopa 1000 km
■ Ei vararengasta ei tarvita

Hyötyajoneuvoille

TIRE PREMIUM SEAL

Hyötyajoneuvojen renkaille

Innovatiivinen ja välttämätön ensiapu, kun renkaasi

Suurimpien autovalmistajien hyväksymä
Suurimmat autovalmistajat ovat tunnustaneet, testanneet ja hyväksyneet
paikkausaineen ja se on saanut turvasertifikaatin sellaisilta tahoilta
kuten Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) ja DEKRA.

Venttiilin irrotustyökalulla voit helposti irrottaa
venttiileitä yksittäisistä pyöristä tai paripyöristä
ilman, että pyörää tarvitsee irrottaa.

WABCO Tire Premium Sealin ansiosta
voit heittää hyvästit rasittavalle renkaiden
vaihdolle. Vältät renkaiden vaihdon
ruuhkaisilla valtateillä sekä liikenteen
vaaroille altistumisen renkaiden vaihdon
yhteydessä. Vältät liikenteen tukkimisen
ja kulutat vähemmän aikaa renkaan
korjaamiseen, kun on jo myöhä tai kun
sataa lunta tai vettä. Aika on rahaa, kun
yrität pysyä aikataulussa ja toimittaa
tavarat asiakkaalle sovitun aikataulun
mukaisesti.
WABCO Tire Premium Seal voi vähentää
onnettomuusriskejä vähentämällä
turhaa seisoskelua valtateillä. WABCO
esittelee tuotteen, jonka avulla voit
korjata vahingon nopeasti, helposti
ja luotettavasti siten, että pääset taas
nopeasti jatkamaan matkaa.

Lisää turvallisuutta

Koska liikenneväylällä oleminen lisää
onnettomuusriskiä,WABCO Tire Premium
Seal auttaa tekemään korjausprosessista
yksinkertaisemman, nopeamman ja
turvallisemman - saat renkaan paikattua
mahdollisimman nopeasti.

Pidentää renkaan käyttöikää
WABCO Tire Premium Seal perustuu
lateksittomaan teknologiaan ja käyttää
mikrokuitupartikkeleita, joilla on
erinomaiset paikkausominaisuudet ja
voimavarat. Renkaiden rakenne ei tämän
korjaustavan yhteydessä muutu.

Renkaaseen tulleet halkaisijaltaan
korkeintaan 10 mm (esim. pultin tai
naulan aiheuttamat) reiät voidaan paikata
luotettavasti ja rengasta voidaan vielä
käyttää. Rengas voidaan myöhemmin
korjata korjaamolla ja se voidaan jopa
käsitellä uudelleen, jotta se täyttää
paikalliset standardit ja vaatimukset.

TIRE PREMIUM SEAL

puhkeaa

Pumppaa paikkausaine ilman vuotamisen
estävän venttiilin irrotustyökalun läpi
käyttämällä kuorma-auton kompressoria.

Säästää rahaa

Kun vuotava rengas on kunnolla paikattu
WABCO Tire Premium Sealilla, renkaalla
voidaan ajaa vielä jopa 1000 kms tai
jopa 14 päivää. Sinun ei tarvitse odottaa
korjauspalvelua tai ostaa uutta rengasta.
Pysyvä paikkaus on mahdollista, eikä
uutta rengasta ole tarpeen ostaa, jolloin
renkaan käyttöikä pitenee. Ei tarvitse
kuljettaa mukana vararenkaita, jollei
laki sitä vaadi, ja näin auton kuorma
saattaa keventyä jopa 300 kg, jolloin
kulut laskevat ja kauppatavaraa voidaan
kuljettaa enemmän.

Kahden venttiilin
irrotustyökalun pakkaus

Paikkaat vuodon noin 10 minuutissa
ja pääset taas jatkamaan matkaa!

Käytä pakkauksen painemittaria ja
10 metrin letkua tarkastaaksesi paineen
säännöllisesti.

On nopea

Pysyy puhtaana

Venttiilin irrotustyökalu WABCO Tire
Premium Seal-pakkauksessa on erityisesti
suunniteltu nopeaa ja helppoa venttiilin
irrotusta varten, jotta voit täyttää renkaan
WABCO Tire Premium Sealilla venttiilin
varren kautta ja laittaa venttiilin sitten
takaisin paikoilleen. Näin ollen WABCO
Tire Premium Seal -säiliön ja renkaan
välille muodostuu ilmatiivis yhteys.
WABCO Tire Premium Sealin ansiosta voit
korjata renkaasi nopeasti ja turvallisesti.
Voit heti ajaa renkaalla 80 km/h vauhtia
paikallisista nopeusrajoituksista riippuen.
WABCO Tire Premium Seal täydentää
WABCO Integrated Vehicle Tire Pressure
Monitoring -järjestelmää (IVTM = integroitu
rengaspaineiden valvontajärjestelmä).
IVTM tunnistaa renkaan huomattavan
paineen vaihtelun silloin, kun renkaaseen
tulee reikä eikä rengas ole vielä ehtinyt
vahingoittua.

Koska WABCO Tire Premium Seal
on ympäristöystävällinen tuote,
siinä käytetään veteen hajoavia
mikrokuitupartikkeleita, jotka voidaan
helposti pestä pois vedellä turvallisen
ja ympäristölle riskittömän hävittämisen
taaten. Kun on aika korjata rengas
pysyvästi, aine voidaan pyyhkäistä
pois pyyhkeellä, jäänteet voidaan sitten
pestä vedellä, joka voidaan laskea
viemäriin paikallisia ympäristösäädöksiä
noudattaen.

Hyötyajoneuvojen renkaille

WABCO Vehicle Control Systems on
yksi maailman johtavista raskaan
sarjan hyötyajoneuvoille suunnattujen
elektronisten jarrujärjestelmien,
ajonvakautuksen, jousituksen ja
vaihteistojen ohjausjärjestelmien
valmistajista. WABCON tuotteita
käytetään myös yhä enemmän
luksusautoissa ja kaupunkimaastureissa.
Asiakkaina on maailman johtavimpia
höytyajoneuvojen, matkailuautojen,
bussien ja henkilöautojen valmistajia.
WABCO on perustettu vuonna 1869
Yhdysvalloissa nimellä Westinghouse Air

Brake Company, ja American Standard
osti sen vuonna 1968 ja se eriytyi
omilleen vuonna 2007. Yrityksen
pääkonttori on Brysselissä Belgiassa.
Yrityksellä on yli 7000 työntekijää 34:
ssä toimistossa ja tuotantokeskuksissa
ympäri maailmaa. Vuonna 2006
kokonaismyynti oli 2 miljardia dollaria.
WABCO on pörssinoteerattu osakeyhtiö,
joka on listattu New York pörssissä
pörssitunnuksella WBC.
Internetsivu: www.wabco-auto.com
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