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OPONY Z WYPEŁNIENIEM PIANKOWYM PODTRZYMUJĄ 
TWOJE PLATFORMY MOBILNE I UTRZYMUJĄ JE W RUCHU 
Najmądrzejszy sposób zapewnienia szczelności opon
Opony do platform mobilnych muszą być odporne na przebicie, wytrzymałe i niezawodne, aby zapewnić absolutne bezpieczeństwo. 
Opony z wypełnieniem piankowym to doskonały wybór. Opony te są wypełnione pianką odporną na przebicie i zapewniającą większą 
stabilność niż wcześniejsze rozwiązania dzięki dodatkowej masie pianki. 

Wypełnij opony pianką w swojej własnej kabinie do wypełniania opon w TVH. Możemy zaoferować opony, felgi i wypełnianie pianką jako 
kompletny pakiet (cały zespół koła) lub po prostu wypełnić posiadane ogumienie pneumatyczne klienta.

Dlaczego potrzebujesz opon z wypełnieniem piankowym?
• Pewność: aby uniknąć przebicia opon ostrymi przedmiotami, takimi jak gruz, gwoździe...
• Bezpieczeństwo: aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom spowodowanym nagłą utratą ciśnienia w oponach
• Wydajność: aby skrócić czas przestojów i zwiększyć wydajność swoich maszyn
• Zgodność: zobowiązanie do kontroli stabilności platform mobilnych

Jakie korzyści przyniesie usługa wypełnienia pianką TVH?
• Jakość: wysokiej jakości pianka dzięki naszemu sterowanemu komputerowo 

systemowi napełniania, który zapewnia niezmienną jakość
• Święty spokój: kontrola jakości mieszanki przeprowadzana przed każdym 

napełnieniem i po zakończeniu
• Szybka usługa: dostawa w okresie od 24 do 48 godzin dla wszystkich 

popularnych zespołów koła dostępnych w magazynie
• Oszczędność: płacisz dokładnie za taką ilość pianki, jaka była niezbędna do 

wypełnienia opon, co powoduje niższą cenę
• Ekologia: możemy ponownie wykorzystać oryginalne felgi i zamontować na 

nich nowe opony

Nie wiesz, jakich opon potrzebujesz? Podaj nam typ i numer seryjny maszyny, 
a my zajmiemy się resztą. Nasz asortyment obejmuje również wszystkie części 
zamienne do Twoich maszyn: elementy silnika, filtry, łańcuchy, akumulatory... 

Odwiedź stronę www.tvh.com i odkryj, co TVH może zrobić dla Ciebie.


