
 

    

    

ContiComfortKit -  jednoduše použitelná pohotovostní sada pro opravu pneumatiky  

Nabízí snadné, rychlé a bezpečné obnovení 

mobility v případě poškození pneumatiky a 

vzhledem k velmi jednoduchému použití často 

nahrazuje v nových vozech rezervu. 

Je to souprava kompresoru a speciálního tmelu, která 

umožňuje provizorní opravu defektu pneumatiky bez 

nutnosti její demontáže. Do pneumatiky se přes ventilek 

nahustí  tmel, který díru neprodyšně zacelí. Toto praktické 

a spolehlivé řešení tak umožňuje vyřešit základní situace 

při defektu rychleji než s obvyklými pohotovostními sety.  

Po použití sady ContiComfortKit může automobil bezpečně 

dojet do pneuservisu k odborné opravě nebo výměně kola 

(rychlostí max. 80km/h do vzdálenosti max. 200 km). 

POZOR: Oprava sadou ContiComfortKit nenahrazuje standartní opravu vulkanizací.  

Takto opravenou pneumatiku je nutné v pneuservisu opravit standartním způsobem!!! 

Sada je zhotovena jako malý box o rozměru A4 a při své výšce pod 10 cm a 

hmotnosti pouhých 2,5 kg obsahuje kompresor i tmel na pneumatiku. K opravě 

pneumatiky není ani třeba  box otevřít. Stačí pouze připojit hadičku do ventilu 

pneumatiky, zastrčit přípojku do zásuvky elektrického zapalovače cigaret a tmel na 

pneumatiky se vzduchem jsou připraveny pracovat. Motorista nemá žádný fyzický 

kontakt s tmelem a prosvětlený měřič tlaku je přehledný i ve tmě.  

Příbalový vysvětlí, jak se sadou pracovat podstatně rychleji a snadněji než s 

běžnými systémy. Po naplnění pneumatiky směsí tmelu a vzduchu může řidič 

pokračovat v jízdě, přičemž přeruší cestu jen na minimální  dobu. Sada bez tmelu 

může být používána i pro kontrolu a úpravu tlaku vzduchu v pneumatikách.  

Po použití je třeba přistroj repasovat, resp. vyměnit plnicí hadičku a doplnit lepicí náplň. K tomu je určena sada s náhradní 

náplní, která obsahuje i novou hadičku, potřebné těsnění a adaptér (obj. č. PNEU17025450000, MOC 508,- Kč bez DPH). 

VýhodyVýhodyVýhodyVýhody::::    • AžAžAžAž    oooo    18181818    kgkgkgkg    lehčílehčílehčílehčí    nežnežnežnež    rezervnírezervnírezervnírezervní    kolokolokolokolo    ====    úsporaúsporaúsporaúspora    palivapalivapalivapaliva    iiii    místamístamístamísta 

 • RychláRychláRychláRychlá    aaaa    jednoduchájednoduchájednoduchájednoduchá    opravaopravaopravaoprava    poškozenépoškozenépoškozenépoškozené    pneumatikypneumatikypneumatikypneumatiky 

 • DojezdDojezdDojezdDojezd    ažažažaž    200200200200    kmkmkmkm    rychlostírychlostírychlostírychlostí    ažažažaž    80808080    km/hkm/hkm/hkm/h    

    

 

NOVINKA  

V SORTIMENTU 
    

    

    

                    

    
 

APM Automotive s.r.oAPM Automotive s.r.oAPM Automotive s.r.oAPM Automotive s.r.o.,.,.,.,  tel.: 379 302 922,  www.apm.cz 


