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nauda ir panaudojimas

Ultra - Seal

mažina padangų kaitimą – didžiausią
padangų žudiką

Ultra-Seal apsaugo padangas nuo kenksmingo šilumos susikaupimo.
Jis nukreipia šilumą nuo padangos protektoriaus į ratlankį, todėl
padanga neperkaista. Tai yra pagrindinis šilumos laidininkas!

ultra-seal yra 2 skirtingų rūšių,
sukurtų specialiai kiekvienam
vartotojui:

mažiau pradūrimų ir sprogimų

£

Pažeidus padangą, tvarkymas ir mobiliosios paslaugos brangiai
kainuoja. Be to, transporto priemonės prastova, praleistas
pristatymo terminas ir baudos už pavėluotą pristatymą. Ultra-Seal
užtaiso daugelį pradūrimų vos tik jiems atsiradus, todėl apsaugo
nuo sprogimo, kurį sukelia nedidelis nutekėjimas. Tuo pačiu jis
suteikia papildomą apsaugą vairuotojui.

geresnis padangų slėgis – ilgesnis padangų
naudojimo laikas
Padangos naudojimo laikas labai priklauso nuo tinkamo padangos
slėgio. Ultra-Seal suformuoja hermetišką sluoksnį virš viso vidinio
padangos paviršiaus ir jį izoliuoja. Jis panaikina akytumą, oro
migraciją ir protėkį, todėl padangoje išlaikomas tinkamas oro slėgis.
Nepakankamas slėgis padangoje sukelia padangos nusidėvėjimą ir
pernelyg didelį šoninių padangos sienelių nuokrypį, dėl kurio
padangoje atsiranda įtampa, o tai turi įtakos senėjimui ir sprogimui.
Šoninės sienelės nuokrypis taip pat gali sukelti neįprastą padangos
nusidėvėjimą. 20% mažesnis nei reikia slėgis padangoje gali
sutrumpinti padangos naudojimo laiką iki 50%.

mažesnės degalų sąnaudos
Nepakankamai pripūstos padangos gali sukelti didesnį riedėjimo
pasipriešinimą ir turi reikšmingą poveikį degalų sąnaudoms.
20% mažesnis nei reikia slėgis padangoje padidina degalų
sąnaudas iki 5%! Taigi, nedideli pokyčiai leis daug sutaupyti.

£

E xtra Heavy Duty (XHD) lengviesiems
furgonams iki 7 500 kg (didelio greičio),
priekaboms, sunkvežimiams ir auto
busams virš 7 500 kg (didelio greičio),
taip pat didesnėms važiuojančioms
mašinoms;
E xtreme Heavy Duty (EHD) kasybos,
statybų įrangos ir žemės ūkio transporto
priemonėms (nedidelio greičio), karinėms
kovinėms transporto priemonėms ir
visureigėms transporto priemonėms
bei įrangai.

ultra-seal yra ekologiškas;
jį galima nuplauti su trupučiu vandens

Žymus eksploatavimo išlaidų sumažinimas
Tinka visoms komercinio transporto priemonėms
www.ultra-seal.eu

vienai padangai skirto ultra-seal kaina
yra mažesnė nei 10% padangos kainos, ir
jo užtenka visą padangos naudojimo laiką.

Ultra-Seal komanda tiesiogiai ir netiesiogiai dirba padangų pramonėje
ne vieną dešimtmetį. Jų patirtis automobilių pramonėje padėjo jiems
ieškant tinkamo produkto, su kuriuo galėtų žengti į Europos
rinką. Su Ultra-Seal jie atrado tai, ko ieškojo. Apsilankykite
www.ultra-seal.eu ir sužinokite viską apie Ultra-Seal:
ilgesnio padangų naudojimo garantą!

papildoma nauda
18,9 litro talpa
su
rankiniu siurbliu

Ultra - Seal
užtenka visą padangos naudojimo laiką
apsaugo visą vidinį padangos paviršių
užtikrina papildomą apsaugą
pratęsia padangos naudojimo laiką
padidina protektoriaus atnaujinimo galimybę

208 litrų talpa su
automatiniu siurbliu
ir vežimėliu

sustabdo sausą trūnijimą ir padangos senėjimą
tirpsta vandenyje, todėl lengva nuvalyti
apsaugo nuo rūdžių ir korozijos
nesukelia balanso problemų
nepanaikina padangų garantijos
suderinamas su visais protektorių atnaujinimo metodais
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Ultra-Seal

DSV Road Holding NV
Schoonmansveld 40
BE-2870 Puurs, Belgija

Tel. 0032 380 87 018
El. paštas: info@ultra-seal.eu
PVM mokėtojo: BE 0861 445 419

Tinklalapis: www.ultra-seal.eu
LinkedIn: ultra-seal
Facebook: ultra-seal
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8 37 311671
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