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Punkteringsbeskyttelse for utrykningsbiler

TyreProtector er en geleaktig
masse bestående av polymerer,
spesielle gummiforbindelser og
fibre. Stoffet skal være giftfritt,
fullt biologisk nedbrytbart og
forhindre korrosjon på stålradialene. Det sprøytes inn i dekket
gjennom ventilen og når hjulet
roterer fortynnes det til en 2 mm
film som legger seg langs slitebanen grunnet sentrifugalkraften, noe tykkere i bunnen av
dekket der punkteringsrisikoen
er størst. Ved punktering tetter
massen lekkasjen ved umiddelbar koagulering. Ytterligere reparasjon skal ikke være nødvendig, forutsatt at stoffet allerede er i dekket når punkteringen skjer.

Ny økonomisjef
til Avis

Produsentens garanti dekker
punkteringer som skyldes spiker
og spisse gjenstander opp til 12
mm i diameter for tyngre kjøretøyer og opptil 6 mm for personbiler. I tillegg skal systemet redusere andre luftlekkasjer til et
minimum.
Det er først og fremst yrkesbiler, lastebiler, anleggsmaskiner
og ikke minst utrykningskjøretøy som er målgruppen for
TyreProtector. Disse gruppene
er mest utsatt ved punkteringer,
her kan det ofte være store
konsekvenser og kostnader knyttet til punkteringer og driftsavbrudd.

Også personbiler kan utstyres
med den samme punkteringsbeskyttelsen. Her vil kostnadene
ligge mellom 500 og 1000 kroner pr. bil, hvilket produsenten
mener er en enkel forsikring
mot ulykker. I tillegg påpekes
det at tette dekk til enhver tid vil
bety mindre dekkslitasje og bedre dekkøkonomi, fordi løsningen betyr konstant riktig lufttrykk i dekkene.
TyreProtector har bygget opp
et forhandlernett over det meste
av landet og er tatt i bruk av
en rekke selskaper som disponerer flåter av tunge og lette
kjøretøyer.

Behandlingen kan ifølge
produsenten utelukkende utføres av autoriserte og profesjonelle teknikere fra TyreProtector.
“Dette er ikke et gjør-det-selveller nødreparasjonsprodukt, men
et fullstendig, forebyggende
antipunkteringssystem. TyreProtector påvirker ikke balanseringen av dekket når det er korrekt installert. Det anbefales
imidlertid, spesielt med tanke på
personbiler, at hjulene balanseres før TyreProtector installeres”, heter det.
Leverandøren sier videre at
TyreProtector ikke påvirker produsentenes garantier på dekk el-

ler hjul, men også bl.a. at “enkelte i dekkbransjen er ikke
særlig glade i TyreProtector. Det
er ikke så rart, for de tjener mye
av pengene sine på reparasjoner
av dekk og salg av nye dekk når
dine gamle er utslitt. De har ofte
liten kunnskap om hva TyreProtector er, og baserer sine råd
på det de har sett av nødreparasjonsmidler som er å få kjøpt på
bensinstasjoner. TyreProtector
er ikke noe nødreparasjonsmiddel, men gir kontinuerlig beskyttelse. Denne “reparasjonen” er
permanent og er garantert å fungere hele dekkets levetid”.
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TyreProtector er et nytt
system for å beskytte dekk
på alle typer kjøretøy mot
punktering og annet tap av
lufttrykk. Selskapet satser
nå tungt i Skandinavia.
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• Castrol anbefaler et godt samarbeid. Et fast samarbeid gir gjensidige fordeler. Det vil gjøre det både
mer lønnsomt og interessant å selge smøreoljer.
• Vi kan tilby deg flere metoder og verktøy som hjelper dine ansatte i både å skifte og selge smøremidler. Med
Castrol som samarbeidspartner kan du faktisk forbedre kundelojaliteten!
• I Castrol har vi en tradisjon i å ta vare på kundene våre og dele vår kunnskap om smøremidler, salg og service.
En tradisjon vi stadig utvikler videre. De norske importørene og forhandlerne av Audi, BMW, Honda, Hyundai,
Suzuki, Toyota, Volvo og VW vet å sette pris på det - og vi har kapasitet til flere gode samarbeidspartnere.
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