
فقط اسأل عمالءنا
“لقد أثبت بالبرهان زيادة في عمر اإلطار بلغت 40.000 كم على مجموعة من 

إطارات القيادة.”
Mike Mallock مايك مالوك
هوستايل تيك أوفر

Hostyle Takeover

الفوائد  من  العديد  أن  أدركنا   ...  TIREBOSS™ تايربوس  بتركيب  قمت  أن  “منذ 
وجذب  بعمالئنا  االحتفاظ  على  قادرين  التجهيز....أصبحنا  السابقة  لعملياتنا 
عمالء جدد بسبب مقدرتنا على الدخول والخروج من مواقع العمل غير المجهزة 
تايربوس  ـ  المجهزة  الشاحنات  يطلبون  اآلن  الرمال...والعمالء  تغطيها  التي 

ن من إنتاجيتهم.” ™TIREBOSS ألنها تحسِّ

Conley Jahna كونلي جاهنا
شركة جاهنا كونكريت

Jahna Concrete Inc.

“...كنت قادراً على القيادة إلى داخل الموقع، أقوم بالتحميل وأرحل على طريق 
غير ممهد تماما بينما الشاحنات األخرى ذات ضغط االطار غير المضبوط كان 

يستوجب جرها.”
Roger Cousins روجر كوسنز
كين هاردي تراكينج

Ken Hardy Trucking

“إن مميزات السفر على سرعات عادية بين مواقع العمل، دون استبدال العجالت 
واإلطارات، والسماح بإطارات عائمة، لهي كلها مميزات كبيرة لشركتنا وعمالئنا، 

مما يوفر الوقت والمال.”
Art Bain ارت باين
جي بي ووتر هولينج

JB Water Hauling

زراعة

هل تريد...
تحسين الجر والحركة 

زيادة عمر اإلطار

تحسين رحلة المركبة 

تحسين الطفو

تقليل أضرار الطريق

تطويل مواسم النقل

تقليل الضرر البيئي

اسألنا عن إمكان ضبط ضغط اإلطار تايربوس 
 TIREBOSS™  التحكم في ضغط االطار

تطوير عملياتك! 

ضبط ضغط اإلطار

يقوم بتوزيعه:

ضبط ضغط اإلطار

الضبط الكامل لضغط اإلطار تحت أصابع يدك!

بوس BOSS التي 
تقوم بكل العمل!



أعمال الغابات

أعمال الخرسانة

مجال البترول

psi 105 1 ممر على

psi 65 8 ممرات على

ضبط ضغط اإلطار

BOSS      إطار بوس تحت الضبط
إن الضغط الزائد هو سبب رئيسي إلنهاك الطريق وإصابة 

المركبة. يمكن تقليل ضغط اإلطار بأمان عند تقليل سرعة 
المركبة. 

يقوم ضبط الضغط العالي لإلطار بتكثيف 
وزن المركبة إلى أقل قدر من تماس سطح 

الطرق. 

تقليل ضغط اإلطار يوجد 
بصمة أطول ويقوم بتوزيع وزن 
المركبة على مساحة تماس 

أكبر للسطح.

إن بصمة اإلطار األكبر تتيح فوائد هامة للمالك/المشغل، 
مالكي األسطول، السلطات الحكومية لتمهيد الطريق 

والعاملين في المجال. 

إن مرتفعات الطريق تسبب مشاركة للحمل غير متساوية 
على زوجي اإلطارات مع ضغط غير متساٍو على اإلطارات. 

تؤكد تايربوس ™TIREBOSS على ضغط متساٍو لإلطارات في 
كل األوقات موفرة فوائد هامة للمركبة والطرق.

 TIREBOSS™ تقوم أنظمة التحكم في ضغط تايربوس
اإللكترونية بكابينة الشاحنة وأثناء تحرك المركبة. يأتي كل 
نظام مبرمج مسبقاً ليناسب إعداد المركبة ومتطلبات دورة 

الجر. وتأتي جميع األنظمة مجهزة بأنظمة أمان مركبة بالداخل 
وبمراقبة مستمرة لضغط اإلطارات.  

يكون أقصى حد لضغط اإلطار أمراً ضرورياً عند سفر المركبة 
على سرعات الطريق السريع بكامل تحميلها. عندما تقلل 

حمولتك أو سرعتك، يجب أيضاً أن تقلل ضغط اإلطار. 

 TIREBOSS™ تم استخدام أنظمة ضبط ضغط اإلطار تايربوس
في تطبيقات عدة وإعدادات حول العالم. وهذه األنظمة تتمتع 
بسجل تتبع أثبت أنها األنظمة األسرع واألكثر اعتماداً عليها 

على الطريق بأقل معدل تكلفة للصيانة ودعم المنتج بشكل 
رائد ومتفوق.
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حالة التحميل والسرعة

تحميل أولي 
100 كم/س

تحميل أولي 
100 كم/س

تحميل ثانوي 
80 كم/س

لة  غير محمَّ
ثانوياً 

80 كم/س

لة  غير محمَّ
ثانوياً 

100 كم/س


