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NIEZAWODNOŚĆ
WIĘKSZE
OSZCZĘDNOŚCI

Więcej informacji:
JUŻ DZIŚ SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM DOSTAWCĄ OPON LUB PRZEDSTAWICIELEM
TECHNICZNO-HANDLOWYM MICHELIN!

Monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury
i ciśnienia w oponach pojazdów pracujących
w portach i terminalach przeładunkowych.

pro.michelin.pl
- Numer w Rejestrze Handlowym 495 289 399 - 1870221 18070224 - Numer w Rejestrze Handlowym Michelin 855 200 507
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - 23 place des Carmes - 63000 Clermont-Ferrand. Spółka komandytowo-akcyjna z kapitałem 504 000,004 EUR.
Zdjęcia: iStock - 01/2020

MICHELIN MFP -

- Istock

SZUKASZ
NIEZAWODNEGO
rozwiązania do całodobowego
monitorowania opon, z którym
unikniesz nieplanowanych
przestojów pojazdów
zakłócających pracę firmy
i dodatkowych kosztów
serwisowych?

2 oferty:
MICHELIN® TIRE CARE checker i mICHELIN® TIRE CARE controller

opinie
klientów
Remko VEGTER
Kierownik techniczny w Port de Rotterdam
Październik 2018

„Największą zaletą Tire Care
TPMS jest możliwość ciągłego
monitorowania temperatury
i ciśnienia w oponach. System
powiadomi nas o wszelkich
problemach”.

TPMS = SYSTEM MONITORUJĄCY TEMPERATURĘ
I CIŚNIENIE W OPONACH

Dokładniejsze, automatycznie dostosowywane
do temperatury odczyty wartości ciśnienia,

z którymi ograniczysz przestoje pojazdów
spowodowane problemami z oponami

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

„Przetestowaliśmy już wiele
podobnych systemów, ale ten
jest zdecydowanie najlepszy.

Pomiary w pojeździe
Odczyty za pomocą urządzeń PDA

Monitorowanie ciśnienia i temperatury opon,

aby odpowiednio wcześnie wiedzieć
o problemach z oponami
MNIEJ PRZESTOJÓW

Alerty na e-mail

Jest niezwykle prosty w obsłudze”.

Powiadomienia o alertach

Zdalne monitorowanie

(Pracownicy dyspozytorni/warsztatu)
Odczyty za pomocą urządzeń PDA

Dane przesyłane w czasie rzeczywistym
i zapisywane w raportach

aby optymalizować zarządzanie oponami

PLANOWANIE SERWISU

Alerty na e-mail
Alerty o problemach

„Kolegom po fachu polecam
system MICHELIN Tire Care TPMS,
ponieważ jest niezawodny i
przedłuża trwałość eksploatacyjną
opon”.

Panel wskaźników

W zestawie:
1 czujnik TPMS na oponę

Alerty o konieczności dostosowania
prawidłowego ciśnienia, dzięki którym

1 zestaw TPMS na oponę
1 urządzenie PDA

wykorzystujesz cały potencjał opon

Router 3G do zdalnego monitorowania

OPTYMALIZACJA BUDŻETU
NA OPONY

Wbudowany ekran sterowania
Wzmacniacz sygnału

Opcja dodatkowa

Opcja dodatkowa

