
مغروسة في الرمال؟

 TIREBOSS™ ضبط ضغط اإلطار تايربوس
يمكنه أن يخرجك!

حركة فائقة في الرمال

قوة جر متزايدة

عمر متزايد لإلطار

رحلة للمركبة على نحو أفضل

يمكن تعديلها لتناسب أي مركبة

بديل موفر للتكاليف لجميع 
عجالت القيادة

مغروسة في الرمال؟

تحكم كامل في ضبط اإلطار بأصابع يديك!
انتهى



تايربوس TIREBOSSTM Tire Pressure Control هو  إن نظام ضبط الضغط 
جهاز يعمل بالكمبيوتر، ويعمل من الكابينة، والذي يراقب ويغيِّر ضغط اإلطارات 

أثناء سير المركبة.  

صمام  وبجزع  اإلطارات،  بمجموعات  متصلة  الهواء  ضبط  صمامات  علبة  إن 
أدوات ربط محورية  الواحد، من خالل خطوط هواء وأنماط مختلفة من  اإلطار 
معلقة على نهايات العجلة. وينتقل الهواء إلى داخل )أو من خارج( اإلطارات عبر 

هذا الجهاز بناًء على خيارات السائق. 

مميزات قياسية
يمكن تكييفه مع جميع المحاور، كل أنواع العجالت والشاحنات   •

سهل التركيب، وسهل التحويل من مركبة إلى مركبة  •
مراقبة ثابتة ومراقبة لضبط اإلطار  •

أوقات التعبئة والتفريغ قليلة  •
ال يتطلب تانكات هواء إضافية  •

ضبط من 1-3 مجموعة إطارات منفصلة  •
ضبط يصل إلى 10 محاور )38 إطار(   •

مراقبة السرعة وتحذيرات األمان  •
مكونات تشخيصية ذاتية  •

حماية مزدوجة لنظام فرامل الهواء  •
تحذير فوري لفقدان ضغط الهواء  •

تعديل الضغط عند ارتفاع حرارة اإلطار  •
قدرة للوصول إلى بيانات بأجهزة الكمبيوتر على السطح  •

إعدادات الضغط معدلة لتناسب أي تطبيق  •
إمكانات عرض متعدد اللغات  •

أقل تكاليف صيانة في الصناعة  •

معدة اختيارية
سخانات للتشغيل في الطقس البارد  •

علبة مجس الحمل لشاحنات تعمل بوقف دفع الهواء  •
علبة تحذير خارجية لتطبيقات تانكات الالقطات/الرافعات  •

أقراص حماية لمحور العجلة  •

خصائص
إمكانية ضبط تدفق هواء الصمام تصل إلى 75 متر مكعب للدقيقة   •

)2124 ل/د(. 
يعمل ضغط اإلطار في مدى يصل إلى 130 وحدة قياس الضغط )9 بار(   •

)ارتكازاً على قدرة إمداد الهواء( 
مصمم لألوساط الحارة/الباردة   •
11-30 فولت إمداد تيار مباشر   •

قياس RS232 موصالت DB9 SI )لمن يدخلون إلى البيانات عن بُعد(   •
ضبط ضغط الهواء ودقة العرض داخل أدنى مجال من 2-/+ وحدة ضغط   •

لضغط اإلطار الفعلي
أبعاد قياسية لصندوق الصمام: 38 سم ع x 40 سم طول x 50 سم ع   •

 )15˝ x 16˝ x 20˝(
وزن أساسي للنظام 66 كجم )145 رطل(  •

جهاز تحكم سهل التشغيل مع 
شاشة عرض مستمرة لضغط 
اإلطار وتحذيرات أمنية

خفيف الوزن وصندوق صمام 
مدمج مركب على إطار حديدي

جهاز قيادي محوري عملي، 
مألوف للمستخدم واثبت قدرته 
على التحمل

جهاز لمحور العجل مزوَّد بحامي 
لمحور العجلة

جهاز داخلي لمحور عجل 
الشاحنة مع صمامات غلق فردية 
لكل عجلة

قام بتوزيعه:


