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å ha en maskin stående

uvirksom mens dekket
repareres.Enmåteå hindre punkteringerpå som
skyldes spiker og andre
spisse gienstander, er å
belegge innsiden av dekket
med et spesialstoff som vil
tette hull i slitebanen i det
hulleneoppstår.

H
tanke på dekket. Ja, maskinf'ørerenvil ikke merke noe i det
hele tatt, og det er nettopp det
som er hensikten,sier han.
I tillegg til å beskytte mot
Ff-lyreProtector er et nytt punkteringer, blir også dekkI syslem lor å beskytte slitasjen mindre ved bruk av
I
dekk på anleggsmaskiner TyreProtector fordi det er
og kjØretøyermot punktering mulig å holde et konstant og
og annet tap av lufttrykk.
riktig lufttrykk i dekkene,
ifPlge Melleby. - Etter som
Sp_esialmasse stopper dekket roterer vil sentrifugalluftlekkasje
kraften spre den geleaktige
- Vårlpsning
gårut påå sprgy- massen jevnt utover dekkets
te e n g e l e a k ti gma s s e i nn i innside og fordele den i et 2
dekket,entengjennom ventilen mm tykt belegg. Prosessenvil
eller med spesielle anlegg. etterlate et lite overskudd av
Massen består av spesielle massei bunnenav dekket.Hvis
gummiforbindelser og fibre dekker punkterer vil dette
som øyeblikkelig strgmmer til
hindre lekkasjesom den skarpe
og tetter enhver luftlekkasje. gjenstandenhar forårsaket.Det
Det er overtryrkketi dekket som er ikke påkrevd at gjenstanden
gjør dette,og det skjer momen- blir fjernet, sier han.
tant, sier Øystein Melleby i
Så sikre er
man i
Tyre Protector Norge AS. TyreProtector på at systemet
- Stoffet koagulerer i hullet slik fungerer i praksis at de gir en
at ytterligere reparasjonikke er punkteringsgaranti mot dekknPdvendig.Maskinen kan fort- skader som skyldes spiker og
sette arbeidet uten å ofre en spisse gjenstanderopp til 12
' lanA.Gundersen
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mm i diameter.

Stort problem
Melleby sier at punkteringerer
et stort problem for alle kjPretøyer som f'erdes i krevende
miljøer, som fbr eksempel
anleggsplasser,avfallsdeponeringer og lignende. - Vi har
levert TyreProtector til en
rekke selskaoer innen denne
gruppen, og har fått overraskende positive tilbakemeldinger. Flere oppgir at de har så
godt som eliminert problemet
med punkteringer og har
dermed unngått store kostnader.
Vi
har
benyttet
TyreProtector siden aprll 2004
og er svært forn@ydmed både
produktet og organisasjonen.
Ved å investerei TyreProtector
har
oppnådd
vi
store
besparelser ved færre driftsstanser.Vi har besluttet at alle
dekk på våre maskiner og vårt
verktgy skal være behandlet
med TyreProtector også i

