framtiden, sier Frank Ole
Sørenseni HæhreMaskinutleie
AS. Siden april2004 har Hæhre
behandletover 300 dumperhjul
og har bare hatt tre punkteringer, som tilsvarer en oppetid på
maskinparkenpå 99 prosent.
- Vi var veldig skeptisketil
deresgaranti.mendel viserseg
i ettertid at dekkene i min bil
holder helt tett. Da vi sist
skiftet alle fire dekkene var det
flere gjenstandersom sto f-asti
dekkene,men det var ikke noe
lufttap, sier sjåfgr Nina H. B.
Nesbø,som jobber med interntransport på Ragn-Sells i
Bergen.- I de nye dekkeneble
det ikke lagt inn <skum> fordi
vi ville se hvordan det utviklet
seg. Fra november til januar
hadde jeg fem punkteringer,
noe som resulterte i at ett av
dekkenemåtte skiltes ut med et
nytt, sier hun.
Også i Drammen Drift er
erfaringenegode. - Etter at vi
behandlet våre dekk på store
gressklippereog feiemaskiner
våren 2004, har vi ikke hatt
driftsstans som fplge av
punktering. Hva dette har spart
oss i tid, ergrelser og penger
kan vi bare forestille oss.
TyreProtector vil fortsatt være
en del av vårt forebyggende
kva l i te tss ik r ings ar bei d . s i e r

TyreProtector tetter um i d delbert hull ettergjenstonden som
har trengt gjennom dekket og
hindrer at luft siver ut.
avdelingssjefGunn Jensen.
- Men det er ikke bare punkteringer som er problem med
anleggsdekk. Lavt dekktrykk
reduserer levetiden på dekket
og Øker dieselforbruket. Hvis
dekktrykket er 15 prosentunder
det anbefalte, vil levetiden
reduseres med 20 prosent og
dieselforbruket /ke med 3 prosent,sier Mellebye.

lkke nytt
Melleby innrØmmerat systemet
som sådanikke er nytt i Norge.
- Punkteringsbeskyttelse som
sprøytesinn i dekkenehar vært
på markedet tidligere, men kan
ikke sammenliknes med dette.
Vårt produkt legges inn i
dekkene av spesialutdannede
teknikere; dette er ikke noe som
amatører bare kan spr@yteinn
ventilen selv og la det stå til,
s i e rh a n .- Så v i d t j e g vet er vi
den enestesom gir punkteringsgaranti til våre kunder.

