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O primeiro equipamento portátil que integra medição de 
Profundidade e Pressão com um ecrã a cores. Guarde 
facilmente os dados de teste do veículo para o seu PC, e 
imprima relatórios que ajudam a vender as peças e as 
reparações necessárias ao seu cliente.
O equipamento TAP100 fornece resultados rápidos e 
precisos. Pode acelerar o processo e eliminar a papelada 
envolvida na colecta de dados e no envio dos resultados 
ao cliente. Usa um sistema de aviso codificado a cores 
mostrando quando os pneus estão bons e quando a sua 
substituição é recomendada. Abrange pneus dos veículos 
de ligeiros e comerciais ligeiros.
O Kit contém: Equipamento, tubo pneumático, manual de 
utilizador, carregador sem fios, cabo USB, mala de transporte.

• Ecrã a cores de alta resolução, legível na luz solar
• Capa de borracha de silicone para protecção das quedas
• Profundidade máxima de 12mm ou 22mm
• Versão opcional de 0.01mm de precisão para CITV
• Gama de pressão 0-10bar (0-150PSI)
• Precisão de pressão +/-0.07bar (+-1PSI)
• Bluetooth para transferência de dados em fios
• Carga sem fios
• Temperatura de funcionamento de -20 a 40ºC
• Lâmpada incorporada para iluminar a superfície do pneu

Dimensões: 180 x 51 x 53mm 
Peso: 295g

• Profundidade e pressão num único equipamento. Pode
capturar todas as quatro rodas em menos de um minuto

• Não necessita de ligar outro equipamento,
comunicações Bluetooth - sem cabos

• Ecrã a cores para mostrar o estado real e acção
recomendável de substituição

• Interface gráfico intuitivo vermelho-âmbar-verde

• Trabalha com TPMS Desktop – gestão de dados,
informação de TPMS e actualizações de software

• Lâmpada realça o desgaste e danos do perfil

• Tubo de pressão leve e de desengate rápido

• Pino de aço inoxidável com 15 ou 25 mm de
profundidade com ponta perfilada para cumprir a lei

• Ergonômico, leve e com baixo perfil para um acesso fácil
ao pneu

• Aumenta a confiança do cliente permitindo um aumento
de vendas em pneus e acessórios




