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Especificação Técnica Vantagens do Produto

O primeiro equipamento de ativação e teste de sensores TPMS 
que integra medição de Profundidade e Pressão de pneus 
através da válvula.

O TAP300 é um dispositivo autónomo e uma solução perfeita para 
os desafios de "Testar antes de tocar". Ele pode comunicar via 
Bluetooth com tablets ou PC's e interagir directamente com o 
back office através do TPMS Desktop. 
Pode operar independentemente de qualquer outro dispositivo.
O TAP300 oferece suporte ao técnico ou ao gerente para 
comunicar os resultados dos testes directamente ao cliente com 
dados tecnicamente comprovados. Isto ajuda o cliente a tomar 
decisões informadas sobre a substituição de pneus e sensores 
TPMS.

• Ecrã a cores legível sob o sol com retroiluminação
• Borracha de silicone em voltas do equipamento para 

um protecção adicional

• Profundidade máxima do piso 25mm

• Precisão 0.01mm
• Ferramenta TPMS compatível com sensores EU e US

• Faixa de pressão 0-10 bar (0-150PSI)
• Precisão da leitura de pressão +/-0.07 bar (+/-1 psi)
• Transferência de dados sem cabos

• Carregamento sem cabos - Wireless

• Temperatura de operação 0 a 40º

• Lâmpada embutida para iluminar a superfície dos pneus

Dimensões: 195 x 61 x 70mm 
Peso: 295g

• Profundidade do piso, pressão e funcionalidade TPMS numa
só ferramenta

• Carregamento sem fios – Wireless
• O ecrã exibe o estado legal e recomendado para a substituição

do pneu e os resultados do teste TPMS
• A leitura do piso em três posições permite a exibição do perfil

de desgaste com a profundidade do piso em verde-amarelo-
vermelho

• Mostra resultados no TPMS Desktop para auditorias,
informações sobre TPMS, pneus e atualizações de software

• Lâmpada que destaca o padrão de desgaste do piso e os seus
danos

• Mangueira de baixa pressão com engate rápido para a leitura 
da pressão de veículos equipados com TPMS indirecto, sem 
TPMS ou com sensores danificados

• Pinço de aço inoxidável de 25m com ponta perfilada para 
atender às regulamentações de veículos ligeiros e comerciais

• Equipamento leve e baixo perfil ergonómico para facilitar o 
acesso ao pneu
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Registe o seu equipamento 
para ter todos os beneficios
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