
 

 

 

 
 

 

   
 

Parkerin TyreSaver 3.0 on  kompakti, kannettava 

typpikaasugeneraattori, joka tuottaa typpikaasua 

paineilmasta tarjoten edullisen, luotettavan sekä turvallisen 

vaihtoehdon kaasupulloille. 

Typpi on turvallista käyttää. Se on puhdas, kuiva 

jalokaasu, jota käytetään korvaamaan happi 

prosessikohteissa. 

Se ehkäisee renkaan tyhjenemistä, joka johtuu hapen 

kulkeutumisesta renkaan seinämän läpi ja auttaa näin 

pitämään yllä oikean rengaspaineen pidempään. 

Ainutlaatuinen TyreSaver 3.0 on kestävä, kevyt ja helposti 

siirrettävissä. Se on suunniteltu erityisesti ajoneuvoille 

kuten henkilöautoille, pakettiautoille, peräkärryille sekä 

moottoripyörille. 

Erinomaisen suorituskykyvyn ja tarkoituksenmukaisen 

innovatiivisen teknologian omaava järjestelmä tarjoaa 

käytännöllisen ja kustannustehokkaan ratkaisun. 
 
 

Yhteystiedot: Ominaisuudet: Hyödyt: 

Parker Filtration & Separation B.V. 

Industrial Division 

Oude Kerkstraat 4 

P.O. Box 258 

4870 AA Etten-Leur The 

Netherlands 

 
Tel: +31 (0)76 508 5300 

Fax: +31(0)76 508 5333 

Email: pfsinfo@parker.com 

www.parkertyresaver.com 

• Toimii normaalista paineilmaverkostosta 

otetulla paineilmalla. 

• Oikea typpipitoisuus. Ei tarvetta 

lisäsuodatukselle*. 

• Paineenpoistokytkin 

• Digitaalinen näyttö (bar g/psi g/MPa) 

• Vaihdettava kalvopatruuna 

• Ergonominen kahva 

• Seinään kiinnitettävä teline, helppo 

asentaa 

• Kompakti rakenne 

• Kalvotekniikka 
 

* Lisätietoja, katso kohta ”tekniset tiedot” 

TyreSaver 3.0 
Typpikaasugeneraattori renkaiden täyttöön 
Kustannustehokas, luotettava ja turvallinen ratkaisu ajoneuvojen 

renkaiden täyttöön 



 

 

Tekniset tiedot 
 

Kahvan käyttöikä* 50,000 renkaan täyttöä 

Patruunan käyttöikä* 12,000 renkaan täyttöä 

 
Kapasiteetti N ** 2 

3100 Nl/hr  20°C keskim. 10 bar g / 145 psi g / 1.0 Mpa syöttöpaine 

Puhtaus 95% N  keskimäärin 
2 

Käyttölämpötila -20 to +50°C / -4 to +122°F 

Max. rengaspaine*** 50% syöttöpaineesta 

Min. ilman syöttöpaine 5 - 11 bar g / 72 - 160 psi g / 0.5 - 1.1 MPa 

 
Ilman syöttöpaineen laatu 

ISO 8573-1: 2001 Luokka 3.-.3. ei sallittua syöttää nestettä / aerosolia / 

kondensoitua vettä tai öljyä TyreSaver 3.0:een 

Syöttö liitäntä ¼” BSPP 

Sertifikaatio CE täyttäen (EMC sekä PED art.3.3) 

Kahvan takuu*/** 1 vuosi tai 50,000 renkaan täyttöä (kumpi saavutetaan ensin) 

Patruunan takuu*/** 1 vuosi tai 12,000 renkaan täyttöä (kumpi saavutetaan ensin) 

Huoltaminen Ei mitään 

 

* Rengas 205/55R16 

** Vertailuolosuhteet 1013 mbar ja 20°C 

*** max. Renkaan täyttöpaine 5.5 bar g / 80 psi g / 0.55 Mpa 
 

 

Painot ja mitat 
 

 

 
Malli 

Korkeus Leveys Syvyys Paino 

mm in mm in mm in kg lb 

TyreSaver 3.0 230 9.1 90 3.5 640 25.2 <1.2 <2.6 

Patruuna 450 17.7 Ø 90 Ø 3.5 - - <0.7 <1.3 

 


