Herkes arada bir durmak zorundadır.
Sizinki lastik arızası için olmasın.
ContiPressureCheck ™
Lastik basınç takip sistemi

ContiPressureCheck™

Arıza istatistiklerini azaltmak için
kaybedecek zaman yok.
ADAC TruckService GmbH & Co. KG 2010’da
yeni bir rekor bildirdi: Arıza servisleri Avrupa
çapında yaklaşık 112.000 kez arandı. Elektrik
arızalarının yüzdesi 2009 yılına göre aynı
kalırken motor kaynaklı arızalar büyük düşüş
gösterdi. ADAC Kamyon Servisi’nin arızalı
lastikler yüzünden aldığı çağrılarda ise artış
yaşandı.

Continental’in
araştırmaları,
bu
lastik
arızalarının % 90’ının, sürücünün fark
edemediği yavaş yavaş gerçekleşen basınç
kaybı yüzünden meydana geldiğini gösteriyor.
Şimdi, lastik arızalarının bir numaralı sebebi
olan bu tür basınç kayıplarına karşı, Continental
yeni
bir
güvenlik
sistemi
sunuyor:
ContiPressureCheck – lastik basınç takip
sistemimiz.

Kamyonların servis dışı kalmalarındaki en önemli etkenlerin yüzdesi*:

Elektrik 28.6 %

Diğer 19.1 %

Lastikler 31.2 %

(Vites, fren, şasi vb.)

Motor 21.1 %

* Kaynak: ADAC Kamyon Servisi
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ContiPressureCheck™

Düzenli izleme sayesinde farkında
olun
ContiPressureCheck, lastiğin içerisine monte
edilen doğrudan ölçüm sistemidir. Eğer hava
basıncı düşerse, lastik yuvarlandıkça daha
fazla esnemeye maruz kalacak ve bunun
sonuncunda fazla ısınacaktır. Bu durum lastiğe
zarar verir ve hasar görmesine sebep olabilir.
Bunu önlemek için, ContiPressureCheck lastik
içerisindeki sensor yardımı ile sürekli olarak
lastik basıncını ve sıcaklığını kontrol eder.

PRESSURE

ContiPressureCheck lastik basıncındaki ya da
sıcaklığındaki herhangi bir değişikliği anında
algılar. Lastiğin içindeki sensör bu bilgiyi
kablosuz sistem üzerinden merkezi alıcıya
(elektronik kontrol ünitesi – ECU) iletir. Alıcı
bilgiyi işler, uyarıları kaydeder ve doğrudan
sürücü kabinindeki ekrana gönderir. Sürücü
önlemini hemen alabilir ve muhtemel bir lastik
arızasını önleyebilir.
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1 Konteyner içinde sensör

Teknoloji ayrıntıdadır:
ContiPressureCheck ™- sensör
ContiPressureCheck sensörleri, bir iletişim
sistemini ve işlemciyi kauçuk bir kutuda lastiğin
iç yüzeyine yapıştırılan tek bir modülde entegre
eder. Bu sistemin, lastiğin dışına yerleştirilen
sensörlere göre avantajı, frene bağlı
ısınmalardan kaynaklanan ölçüm hatalarını saf
dışı bırakmasıdır.

Sensör

ContiPressureCheck hızlı, kurulumu kolay,
dayanıklı ve güvenilirdir. Lastik basıncını
otomatik olarak ölçmek için ekonomik bir
çözümdür ve lastik arızasını ilk engelleyişinde
yatırımınızın karşılığını vermiş olur. Gecikme
cezaları, marka imajına verilen zararlar ve
kaybedilen satışlar gibi ikincil zararlar da
gözardı edilmemelidir. Sonuçta, olabilecek en
kötü
şey
ContiPressureCheck’e
sahip
olmamaktır.

Konteyner

Sensör ve konteynerin takılı hali

Kauçuk konteyner içindeki sensör lastiğin içine yerleştirilir ve tüm lastik üreticilerinin modelleri ile uyumludur.
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ContiPressureCheck™

Bir sistem – birçok fayda

Kolay

Güvenli

ContiPressureCheck’in kurulumu hızlı, kolay ve
ucuzdur. Lastiğin içine yerleştiriliyor olması
benzer sistemlere kıyasla daha doğru ölçümler
yapılmasına olanak tanır. ContiPressureCheck
tüm lastik markalarıyla uyumludur.

Lastik hasarları ya da arızası kaza riski
taşıdığından, önlenen her lastik arızası karayolu
trafiğini daha güvenli kılar.

Ekonomik
Doğru lastik basıncı ile sürüş gözle görülür
yakıt tasarrufu ve daha uzun lastik ömrü sağlar.
Böylece filonuz daha ekonomik çalışır.

Çevre dostu
Doğru lastik basıncı ile sürüş, yakıt tüketimini
düşürür, lastiğin aşınmasını azaltır ve bu
sayede doğanın korunmasına yardımcı olur.

Güvenilir
ContiPressureCheck sistemi lastikle ilgili
arızaların
sebep
olacağı
maliyetli
iş
kayıplarından, gecikme cezalarından, marka
imajının alacağı olası zararlardan ve satış ya da
kar kayıplarından korunmanıza yardım eder.

Ekran
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Sensör

Alıcı (ECU)

Sensör

Sensör

Sensör

Sensör

ContiPressureCheck ™ :
Özelleştirilmiş uygulamalar
ContiPressureCheck her filonun kendine özgü
gereksinimlerine göre adapte edilebilir. Sensör
ve
alıcının
bir
çok
farklı
şekilde
yerleştirilebilmesi
sayesinde
birçok
kombinasyon yaratmak mümkündür.

Kamyonlar ve treylerlerin yanı sıra (tek başına
ya da birlikte) otobüslere de aynı derecede
uygundur. Nasıl ve nerede kullanılacağı
tamamen sizin filonuza katacağı değerin analiz
edilmesi ile belirlenir.

Kamyon

Römork

Kamyon ve Römork

Otobüs
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Continental Türkiye
Aydınevler Mh. Dumlupınar Cd.
No: 64 34854
Küçükyalı-Maltepe-İstanbul-Türkiye
+90 (216) 587 00 00
www.continental-lastikleri.com.tr
www.contipressurecheck.com

