
Gumiabroncs nyomás szabályozás rendszerek

AIRBOX/mobil plus előnyei

AIRBOX/mobil plus
Szállítható abroncsnyomás szabályozó készlet

• Minden traktorhoz alkalmazható

• A készlet azonnal használható a PTG kerékszelep 
felhelyezése után.

• Tengelyenkéti nyomásbeállítás végezhető el

• A beállított yomás elérésekor magától 
leáll

• Gyorsnyomás érték változtatás 
 Péládul 650/65R38 méretű abroncs esetén : 1,4 bar-ról 0.8 bar-ra :

Leeresztés : kb. 2 perc
Feltöltés : kb. 4 perc

• 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



AIRBOX/mobil plus

AIRBOX/mobil plus – Traktorokhoz

Az AIRBOX / mobil plus egy hordozható 
rendszer a gumiabroncsnyomás gyors 
beállításához álló jármű esetén. Az 
AIRBOOSTER-szel ellentétben már rendelkezik 
egy komplett vezérlőegységgel, amely egy házba 
van integrálva. Ez lehetővé teszi a gumiabroncs 
nyomásának beállítását anélkül, hogy a rendszert 
ellenőrizni kellene. Egyszerűen csatlakoztassa a 
vezérlőegységet a sűrített levegős fékrendszerhez, 
állítsa be a kívánt levegőnyomást, és csatlakoztassa 
a két spiráltömlőt az abroncshoz, és a többit a 
készülék egyedül végzi. Ez azt jelenti, hogy a töltési 
idő felhasználható a gép és a hozzá kapcsolt 
munkaeszköz felkészítésére a következő 
munkához, miközben a nyomás állítás megvalósul.

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

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

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

1 db alumínium kézitáska beépített szabályozóegységgel 0-2,5 bar tartományban, glicerincsillapítású manométerrel (0-2,5 bar)

2 db spirálvezeték gyorscsatlakozókkal 3 méter hosszban

10 m nyomáscső a traktorra, vagy telepi kompresszorra csatlakozáshoz

1 db csatlakozó fej a légfékrendszerhez

4 db PTG felcsavarható kerékszleep

1 db átalakító a hagyományos levegőtöltő rendszerekhez

Kezelési és összeszerelési útmutató

1. Védősapka
2. PTG felcsavarható kerékszleep
3. Kerékszelep (szelep belső nélkül)
4. Szelepbelső
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DERALAND Kft. a PTG termékek hivatalos forgalmazója Magyarországon.
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Külön rendelhető másik jáművekhez 4-es csomagban további PTG felcsavarható kerékszelep készlet!




