
TPMS alkalmasság Nincs szükség szerszámokra Gyors tömítés OE előírásoknak megfelelően
készült

Gumiabroncs-nyomás figyelő
rendszerekkel ellátott

gépjárművekhez is alkalmas

A szeleptű eltávolítása
nélkülEmelő nélkül

Végezzen 10 perc alatt a
gumiabroncs tömítésével

Csereként használható a
gyártó eredeti gumiabroncs-

tömítése helyett

Termék adatlap
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OSRAM TYREseal 450
Az OSRAM TYREseal 450 olyan gumiabroncs-tömítő, amely a
gyártó eredeti gumiabroncs-tömítő készlete helyett
használható. Az OSRAM TYREseal 450 a legújabb gélrészecske
technológiával akár 6 mm* nagyságú lyukak tömítését is
lehetővé teszi, majd a gumiabroncs az OSRAM TYREinflate
200, 450 vagy 1000 hasonló gumiabroncs-kompresszorral
fújható fel újra. Miután a gumiabroncsot az OSRAM TYREseal
450 segítségével megjavította, akár további 200 km-en át is
utazhat csereabroncsért egy gumiszervizig vagy gumiabroncs-
kereskedőig, vagy – mivel a gumiabroncs-tömítő kimosható –
ahelyett, hogy újat vásárolna, inkább tartósan megjavíttassa a
gumiabroncsot, így csökkentve a költségeket. A sérült
gumiabroncs gyorsan és egyszerűen, szerszámok és emelők
nélkül javítható, így akár 10 percen belül újra úton lehet.A
tömítőhabokkal szemben az OSRAM tömítőanyagát úgy
alkották meg, hogy kompatibilis legyen a jármű
gumiabroncsnyomás-figyelő rendszerével (TMPS). A
szelepjárat technológiának köszönhetően a szelepbetétet a
tömítő használatakor nem kell eltávolítani.Az OSRAM
TYREseal 450 a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítője helyett
használható. Mivel a legtöbb gumiabroncs-tömítőt – az autó
tartozékaként szállítottakat is – 5 évente le kell cserélni, az
OSRAM TYREseal 450 cserepalackja ideális megoldást jelent a
lejárat dátuma után az autó gumiabroncs-tömítőjének
cseréjére, és defekt esetén a gumiabroncs tömítésére és az
utazás folytatására.Az OSRAM TYREseal 450 és az OSRAM
TYREseal KIT olyan OSRAM gumiabroncs-tömítők, amelyek
gélrészecske technológiát alkalmaznak a gumiabroncs
lyukainak tömítésére, és amelyeket járműgyártók OE
szabványainak megfelelően állítanak elő. A termék készletként
mint OSRAM TYREseal KIT tömítővel, gumiabroncs-
kompresszorral és tárolótáskával, vagy mint OSRAM TYREseal
450 gumiabroncs-tömítő cserepalack kapható.*A gumiabroncs-
tömítő nem használható a gumiabroncs oldalfalán keletkezett
sérülés javítására.
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Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás OTSB450

Méretek és súly

Hosszúság 90.0 mm

Szélesség 90.0 mm

Magasság 190.0 mm

Szín és anyag

Material Liquid

További termékadatok

Stem Technlogy Valve Through

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás OTSB450

Logisztikai adatok

Termékkód Termékmegnevezés Csomagolás
(darab/egység)

Méretek (hosszúság
x szélesség x
magasság)

Térfogat Bruttó súly

4052899620230 TYRE seal 450 Bundle
1

 -  x  -  x  -

4062172167970 TYRE seal 450 Karton
6

352 mm x 273 mm x
187 mm

17.97 dm³ 4493.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File

User instruction
TYREseal

Biztonsági tanács
A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet
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Alkalmazási javaslat:
Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

CA és EAC tanúsítás

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.
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