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Aby zapewnić bezpieczną obsługę podestów 
roboczych, należy założyć odpowiednie opony. 
Opony do podnośników teleskopowych muszą być 
stabilne, dlatego idealnie nadają się do tego opony 
wypełnione pianką. Ponieważ wymiana czterech 
opon może być kosztowna, prawdopodobnie szukasz 
bardziej ekonomicznego rozwiązania.

TVH oferuje teraz idealne rozwiązanie. Od wiosny 
2018 roku TVH posiada własną, nowoczesną kabinę 
do napełniania opon pianką. Oznacza to, że w proces 
napełniania nie są już zaangażowane żadne inne 
firmy, co przekłada się na znacznie niższą cenę.

WYŁĄCZNIE W TVH:
USŁUGA WYPEŁNIANIA PIANKĄ OPON

Dlaczego warto wybrać TVH jako partnera do napełniania opon pianką:

 · Dostawa w ciągu 24/48 godzin wszystkich popularnych zestawów kół  
dostępnych w magazynie.

 · Płacisz jedynie za ilość pianki, jaka była potrzebna do napełnienia opon.
 · Możemy ponownie użyć Twoich felg i zamontować na nich nowe opony.
 · Wysokiej jakości pianka dzięki komputerowemu systemowi napełniania,  

który zapewnia mieszanie płynów w proporcji 50:50.
 · Przed i po każdym napełnieniu przeprowadza się kontrolę jakości.

Nie wiesz, jakich opon potrzebujesz do swojego podnośnika teleskopowego?  
Wyślij nam typ i numer seryjny swojej maszyny, a my zajmiemy się resztą!

Odwiedź naszą stronę internetową www.tvh.com i dowiedz się, co TVH może dla Ciebie zrobić.


