
Monitorizare a presiunii în pneuri

TireMoni Expert-Line

Sistem de măsurare profesional, inteligent de monitorizare a presiunii în 

anvelope pentru autorulote , rulote și remorci.

Cu o singură privire puteti verifica presiunea anvelopelor și a temperaturii

• Afișaj permanent 

• Sistem extensibil la 6, 8 sau 10 senzori

• adecvat pt autovehicul mare și / sau  remorci  (cu amplificator , opțional)

Interval de măsurare: 0-11 bar

livrare

• Senzori

• baterii pentru senzori

• Suport Monitor

• Cablu 12V

TM-240 (fara poza)

4 senzori 9903871 € 199,00

TM-260

6 senzori 9992353 € 259,00

 adaptor cu 3 cai,de umflare 

, fără a demonta senzorii)

amplificator wireless(fara poza) 9903865 € 17,50

TireMoni

pentru TM240 și TM260 

9911198 € 119,00



TireMoni TM-150NST

Compact și ieftin: TM-150-NST. Mic, elegant și ușor de citit, prag de alertă pentru 

fiecare instalabile osie separat. Ideal pentru vehicule cu până la 4 roți; Zona de 

măsurare extinsă până la 5,5 bari. Noul NST tehnologia senzorilor:, îmbunătățit 

transmisie radio robustă, de viață mai lungă. Îndeplinește cerințele tehnice 

ale ECE R-64.

Dimensiune: 19,0 x 5,0 x 8,0 cm (W x D x H) Ambalaj, Greutate: 0,200 kg

9940518 € 129,00

►▼

manometru de presiune de aer programabil cu limitator de adâncime pt profil 

cauciucuri

Tot ce ai nevoie pentru verificarea și menținerea cauciucurile combinate într-un singur 

dispozitiv.360 ° Duza rotativă face posibilă verificarea  anvelopele indiferent de 

poziția valvelor.• Gama de masurare 0-7 bar • LED-uri lumină  • Afișaj în psi, bar,

 kPa și kg / cm² 9975105 € 22,95



RING reparare pana Spray

Etanșarea este un amestec echilibrat de un

Seal Premium puncție kit de reparare  Seal Premium puncție kit de reparare   agent de hidrocarburi expandare și latex 

pentru dimensiuni de pneuri 205 mm pentru dimensiuni de pneuri 245 mm lichid pe bază de apă. Permite continuare 

pentru vehiculele cu o presiune de anvelopelor Ca art 9911839 doar ca contine 2 unitati drumului pentru 10-20 km, cu max 

de până la 4,8 bar, constând din 1 unitate PS Repa Set 650 ml 50 km/h. 4 ani durabil,  de 400 g.

PS Repa Set 650 ml și o unitate de 500 ml,  9911838 € 59,95 9975107 € 10,25

gaz propulsor.Pentru reparații rapide și fără 

complicații de pene de cauciuc până la ►  RING kit de reparare pneu

următorul garaj. Prin apăsarea unui buton, Kit-ul de asistență garantează că vei fi din nou pe 

soluția de etanșare este pompată în anvelopă drum, repede,cu max.50 km / h pentru 10-20 km.

și presiunea minimă necesară pentru continuarea • 12V compresor de aer analog cu manometru 

călătoriei în aproximativ 4 minute • manometru Analog de presiune anvelopelor

DEKRA inspectat, testat ADAC. • 400 ml spray(de unică folosință pentru anvelope de 

Etanșantul solubil în apă poate fi indepartat ușor și rapid. până la 16 ")

9911839 € 49,95 • 1 pereche de mănuși de protecție

9975106 € 49,95





Tot ce ai nevoie pentru verificarea și menținerea cauciucurile combinate într-un singur 


