
Gumiabroncs nyomás szabályozás rendszerek

AIRBOOSTERS®plus készlet előnyei

AIRBOOSTER®plus
Gumiabroncstöltő és gyors leeresztő készlet minden traktorhoz

• Másodpercek alatti levegőleengedés szántóföldön
a maximális talajvédelemért!
1,4 bar-ról 0,8 bar-ra :
Első abroncs mérete : 540/65 R 28 : 30 másodperc/abroncs
Hátsó abroncs mérete : 650/85 R 38 : 50 másodperc/abroncs

• Kézzel történő fújatás a biztonságos,
üzemanyag takarékos és gumiabroncs kímélő
közúti közlekedésért :
0,8 bar-ról 1,4 bar-ra :
Első abroncs mérete : 540/65 R 28 : 40 másodperc/abroncs
Hátsó abroncs mérete : 650/85 R 38 : 80 másodperc/abroncs

• 1,45 EUR / ha munkamenetenkénti megtakarítás

• akár 6% termésnövekedés

• akár 20%-al nagyobb vonóerő

• akár 20%-al kisebb abroncskopás

• akár 10%-al alacsonyabb üzemanyag fogyasztás



AIRBOOSTER®plus Gumiabroncstöltő és gyors leeresztő készlet minden traktorhoz

AIRBOOSTER®plus – Gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszer kedvező áron!

Az AIRBOOSTER®plus egy hordozható és 
rendkívül robusztus rendszer az abroncsnyomás 
gyors beállításához álló jármű esetén. A 
felhasználó egy kézi szelep egység segítségével 
(golyóscsapos manométer és csatlakozások) 
nagyon gyorsan beállíthatja a gumiabroncs 
nyomását. Ez ideális termék mindazok számára, 
akiknek naponta csak néhányszor kell 
megváltoztatniuk vagy ellenőrizniük kell a 
gumiabroncsok nyomását, és mindenki számára, 
aki nagyobb beruházások nélkül szeretné 
kipróbálni a beállított gumiabroncsokkal való 
vezetés előnyeit.

Csavarja fel a PTG kerékszelepet a 
gumiabroncs szelepére, a szelepbetétet előzetesen 
el kell távolítani (nagyobb átömlési 
keresztmetszetet biztosít).

Gyorsleeresztés működés közben: 
nyomásszabályozás 1/10 bar pontossággal, 
másodpercek alatt leengedve!

A pótkocsi fékcsatlakozójára csatlakoztatható 
fej a gyors felfújáshoz, amit a készlet tartalmaz.

A töltőtömlő a csatlakozófejhez van 
csatlakoztatva, de bármilyen 
műhelykompresszorhoz is csatlakoztatható.

Az állandóan felszerelt nyomáscsökkentő 
szelep a töltőtömlőben (lásd nyíllal jelezve) 
megvédi a nyomásmérő órát és a gumiabroncsokat 
a túlnyomástól, és lehetővé teszi a kézhasználat 
nélküli felfújást folyamatos nyomáskijelzéssel.

Rendszerelemek :

4 db PTG felcsavarható kerékszelep tömítéssel és védő gumikupakkal

1 db gyorstöltő szelep egység nyomásmérő órával 0-4 bar és töltőcsatlakozással 

1db 1 gumiabroncs töltővezeték beépített nyomáscsökkentő szeleppel és szabványos gyorscsatlakozóval

1 db csaltakozó fej a légfékrendszer gyorscsatlakozóval

1 db műanyag kézi táska szivacs belsővel

1 db szerelési útmutató a PTG gyorscsatlakozókhoz részletes használati utasítással

Külön rendelhető másik jáművekhez 4-es csomagban további PTG felcsavarható kerékszelep készlet!
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