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PNEUS ENCHIDOS COM ESPUMA MANTÊM AS SUAS 
PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MÓVEIS EM FUNCIONAMENTO 
A maneira mais inteligente de tornar os seus pneus à prova de fugas
Os pneus para plataformas precisam de ser à prova de furos, resistentes e fiáveis para garantir segurança absoluta. Os pneus 
enchidos com espuma são uma excelente opção. Estes pneus são enchidos com uma espuma antifuros e oferecem maior estabilidade 
do que antes, graças ao peso adicional da espuma. 

Deixe encher os seus pneus na nossa própria cabina de enchimento de pneus na TVH. Podemos oferecer-lhe um pneu, jante e 
enchimento de espuma como um pacote completo (conjunto completo de rodas) ou simplesmente encher os seus pneus 
pneumáticos originais.

Por que precisa de pneus enchidos com espuma?
• Certeza: evita pneus furados por causa de objetos pontiagudos, como detritos, pregos…
• Segurança: evita situações perigosas causadas por uma perda súbita de pressão dos seus pneus
• Eficiência: reduz o tempo de inatividade e aumenta a produtividade da sua máquina
• Conformidade: obrigatório pelas inspeções de estabilidade de plataformas

Como beneficiar do serviço de enchimento de espuma da TVH?
• Qualidade: espuma de alta qualidade, graças ao nosso sistema de enchimento 

controlado por computador que garante uma qualidade constante
• Tranquilidade: uma verificação de qualidade da mistura é realizada antes e 

depois de cada enchimento
• Serviço rápido: entrega em 24 a 48 horas para todos os conjuntos de rodas 

comuns disponíveis em stock 
• Económico: você paga apenas pela quantidade exata de espuma necessária 

para encher os pneus, resultando num preço mais baixo
• Ecológico: podemos reutilizar as jantes originais e montar os pneus 

novos nelas

Não tem a certeza de que pneu precisa? Envie-nos o tipo e número de série da 
sua máquina e nós identificaremos para si. A nossa gama de produtos também 
inclui todas as peças de reposição para as suas máquinas: peças de motor, 
filtros, correntes, baterias… 

Visite www.tvh.com e descubra tudo que a TVH pode fazer por si.


