Encha a rentabilidade da
sua frota com VIGIA
CALIBRADORES ELETRÓNICOS DE PNEUS

Desenvolvemos
tecnologia para
transportes mais
ecoeficientes

Os calibradores VIGIA mantêm de forma constante e automática a pressão predefinida dos pneus de
camiões, reboques, semirreboques e autocarros.
Em caso de queda de pressão, mesmo em caso de furo, o sistema VIGIA avisa o condutor e ativa
automaticamente o processo de enchimento, protegendo assim os pneus.

VIGIA É UMA MARCA LÍDER E SINÓNIMO DE QUALIDADE DESDE 1984.
O dispositivo foi adaptado a diferentes tipos de veículos com novas versões e atualizações
que são agora comercializadas em dezenas de países de todo o mundo.

Os benefícios de dispor deste sistema não só se fazem sentir nas
estradas, como também se refletem na rentabilidade das operações.
VIGIA PT:

Inovação

Fiabilidade

Segurança

Características de todos os modelos VIGIA*
EFICIÊNCIA

Uma vez determinado a frio a pressão a ser utilizada,
de acordo com os parâmetros recomendados pelo fabricante,
o sistema deteta qualquer diminuição, recuperando e
mantendo automaticamente a pressão original.

VISOR DE INFLADO

Colocado na válvula de enchimento, permite verificar
a circulação do ar e qual o pneu que o está a receber.

AR DE QUALIDADE

O ar enviado para os pneus vem de um depósito auxiliar
e passa através de um filtro que absorve as impurezas.

O ÚNICO COM DUPLO CONTROLO DE SEGURANÇA
No caso de uma perda de ar extrema, o equipamento anula
o processo de enchimento, assegurando o normal funcionamento
dos travões e da suspensão.

SILENCIADOR

Instalado no escape do módulo multiplicador, reduz
o ruído da descarga de ar quando o dispositivo está
em funcionamento.

MODELOS VIGIA

SISTEMA EXTERNO PARA CAMÕES E UNIDADES DE TRATORES

NM 344

O mais intuitivo, inteligente e rápido de instalar

PAINEL DE CONTROLO NA CABINA
•
•
•
•

Design inovador e de pequenas dimensões.
Visor LCD.
Variedade de formatos para instalar.
Suportes para integrar em espaços já existentes
com formato Din.
• Indicação de pressão digital de alta precisão.
• Visualização das pressões de forma individual ou sequencial.
• Indica a pressão dos pneus nos eixos de direção
e de tração, e no eixo do reboque.

A mais recente inovação da família VIGIA

SISTEMAS INTERNOS PARA TRAILERS, REBOQUES E SEMIRREBOQUES

NM 247

100% autonomia
Sistema de controlo pressão para REBOQUES

NM 248

100% invulnerável a danos
Sistema interno especialmente desenhado para
pneus de REBOQUES E SEMIRREBOQUES

Funciona de forma autónoma e
independente, sem necessidade
de equipar o veículo com qualquer
outro sistema de controlo, ou de
o conectar a módulos ABS ou EBS.

É integrado no equipamento
instalado no camião ou unidade
de trator e transporta ar através
de uma tubagem especial
localizada no interior do eixo.

Em caso de baixa pressão, avisa o
condutor com um sinal luminoso LED,
visível através do espelho retrovisor
da cabina, enviando ao mesmo
tempo ar para os pneus.

Facilita as operações de carga e
descarga lateral, não exigindo
a instalação de saídas de ar no
exterior dos pneus.

VANTAGENS DE CIRCULAR
COM PNEUS CALIBRADOS COM VIGIA
MAIS DURABILIDADE

MAIS POUPANÇA

Aumenta a vida útil dos
pneus em até 20%.

Conduzir com a pressão correta
dos pneus pode reduzir o consumo
de combustível em até 3%.

MAIS SEGURANÇA

MAIS PROTEÇÃO

A calibração correta reduz
o risco de acidentes devido
a rebentamento e oferece
proteção adicional para
pessoas e mercadorias.

Preserva a carcaça do pneu
e otimiza a recauchutagem.

MAIS PONTUALIDADE

MAIS ECOEFICIÊNCIA

Reduz as emissões de CO2
(certificado por um relatório
da INSIA).

No caso de um furo, o
sistema mantém a pressão
dos pneus até chegar ao local
de reparação mais próximo,
sem necessidade de parar
o veículo.

UM VEÍCULO COM PNEUS CALIBRADOS COM VIGIA CONSOME MENOS COMBUSTÍVEL
E EMITE MENOS CO2, MANTENDO A PRESSÃO CORRETA DOS PNEUS.
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*Solicite informações sobre os nossos sistemas VIGIA para camiões, reboques, semirreboques e autocarros.

Distribuidor oficial na Europa

Não disponha deste folheto na via pública

A TECNOLOGIA VIGIA OFERECE O EQUIPAMENTO IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS:
100% DE CONTROLO DOS SEUS PNEUS, 100% DE SEGURANÇA E 100% DE AUTONOMIA.

