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ieguvumi un lietošanas veidi

Ultra - Seal

mazina riepu uzkaršanu - biežākais
riepu plīšanas iemesls

Ultra-Seal aizsargā riepas no bīstamas sakaršanas. Tas novada
karstumu no protektora uz riteņa loku, tādējādi atdzesējot riepas.
Tas ir labākais siltuma novadītājs.

ultra-seal ir pieejams 2 dažādos
veidos, kas īpaši izstrādāti katram
lietošanas veidam:

mazāk caurumu un plīšanas gadījumu

£

Riepu saplīšanas gadījumā pārkraušanas izmaksas un mobilo
remonta pakalpojumu izmaksas ir ļoti augstas. Jāņem vērā arī
transportlīdzekļa dīkstāve, nokavēts piegādes laiks un soda sankcijas
par novēlotu piegādi. Ultra-Seal noblīvē vairumu caurumu, līdz ar to
novēršot riepu plīšanu, ko izraisa nelielas noplūdes. Vienlaikus tas
nodrošina papildu drošības faktoru autovadītājam.
£

labāks spiediens riepās pagarina to
ekspluatācijas laiku
Riepu ekspluatācijas ilgums ir tieši saistīts ar pareizu spiedienu riepās.
Ultra-Seal veido gaisu necaurlaidīgu slāni, kas pārklāj visu riepas iekšējo
virsmu un noblīvē to. Tas novērš porainību, gaisa migrāciju un izplūšanu,
līdz ar to ļaujot uzturēt atbilstošu gaisa spiedienu riepā. Nepietiekams
spiediens izraisa pastiprinātu riepu nodilumu un pārmērīgu riepas
sānu sienu izliekšanos, kas rada riepu apvalka spriegumu un noved pie
noguruma un plīšanas. Sānu sienu izliekšanās noved pie nevienmērīga
riepu nodiluma. Ja riepu spiediens ir par 20 % zemāks par ieteicamo, tas
var saīsināt riepu ekspluatācijas laiku līdz 50%.

mazāks degvielas patēriņš
Braukšana ar riepām, kurām ir nepietiekams spiediens, palielina riepu
rites pretestību un būtiski ietekmē degvielas patēriņu. Ja riepu spiediens
ir par 20 % zemāks par ieteicamo, tas var palielināt degvielas patēriņu
līdz 5%! Tāpēc jau neliels samazinājums ļaus būtiski ietaupīt.

E xtra Heavy Duty (XHD) vieglajiem kravas
transportlīdzekļiem līdz 7500 kg
(ātrgaitas), piekabēm, kravas transport
līdzekļiem un autobusiem virs 7500 kg
(ātrgaitas), kā arī citiem lieliem transport
līdzekļiem, kas ātri pārvietojas.
E xtreme Heavy Duty (EHD)
kalnrūpniecības un būvniecības
aprīkojumam un lauksaimniecības
transportlīdzekļiem (lēngaitas),
militārajiem kaujas transportlīdzekļiem
un bezceļa transportlīdzekļiem un
aprīkojumam.

ultra-seal ir videi draudzīgs;
to var vienkārši noskalot ar ūdeni.

Būtiski samazina ekspluatācijas izmaksas
Piemērots visam kravas transportlīdzekļu tirgum
www.ultra-seal.eu

ultra-seal izmaksas ir zemākas
par 10% no riepas cenas un tas kalpo
visu riepas ekspluatācijas laiku.

Ultra-Seal komanda tiešā vai netiešā veidā ir darbojusies riepu ražošanā
vairākas desmitgades. Viņu pieredze autorūpniecībā nodrošināja
to, ka viņi turpināja meklēt īsto produktu, lai ienāktu Eiropas
tirgū. Ar Ultra-Seal viņi ir atraduši meklēto. Apmeklē
www.ultra-seal.eu, lai uzzinātu visu nepieciešamo
par Ultra-Seal: Labākais līdzeklis ilgākam riepu
ekspluatācijas laikam.

papildu ieguvumi no
18,9 litru muca
ar
rokas pumpi

Ultra - Seal
tas kalpo visu riepas ekspluatācijas laiku
tas aizsargā visu riepas iekšējo virsmu
tas nodrošina papildu aizsardzību
tas nodrošina ilgāku riepu ekspluatācijas laiku
tas paaugstina atjaunošanas iespējas

208 litru muca ar
automātisku sūkni
un ratiņiem

tas aizkavē riepu sakalšanu un apvalka bojājumu rašanos
tas ir ūdenī šķīstošs un viegli iztīrāms
tas aizsargā pret rūsu un koroziju
tas nevar radīt līdzsvara problēmas
tas neietekmēs riepu garantiju
tas ir savietojams ar visām atjaunošanas metodēm
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Ultra-Seal

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

Tel: 0032 380 87 018
E-pasts: info@ultra-seal.eu
PVN reģ. Nr.: BE 0861 445 419

Tīmekļa vietne: www.ultra-seal.eu
LinkedIn: ultra-seal
Facebook: ultra-seal
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UAB Ecobaltic, Taikos pr. 135, Kaunas
+370 37 311 671
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www.ecobaltic.lt

