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Introduction


TTC пружинен буфер е продукт който се счита като автомобилен аксесоар за повишаване на
комфорта при неравни пътища, повишена стабилност при завои и предпазване на амортисьора от
удари. Нашият продукт се инсталира на пружината на автомобила и поема вибрациите от неравен
път, улични бабуни и дупки, както и повишава комфорат при дълъг път. Препоръчваме най-новата
ни разработка, уретанов буфер, като от отзи материал се правят подметките на известните марки
маратонки nike.

■Фирмата

производител

■TTC

Power Cushion II

■TTC

Urethane Cushion
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Technology

Иновативна
технология


Новата ни технология с 8-9 овални отвора по продължение на пружинният буфер
разпределя ударите идващи от дупки по пътя и неравности. Материалът от който е
изработен буфера е издържлив на дълъг експлоатационен срок. Тази нова
технология е резултат на дълги изследвания и инвестиции в проучвания и тестове
при различни автомобили.
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Technology

Иновативен материал


Новият материал, от който е изработен нашият пружинен буфер е прозрачен уретан.
За използването на този уникален материал в автомобилната ундустрия имаме
ексклузивен договор с фирмата NIKE която го използва за своите спортни продукти
много успешно. Тази нова разработка е уникална тъй като свойствата на този вид
буфери са много по-добри от предишното поколение наши продукти. Този материал
и нашият пружинен буфер се произвежда в Корея и не може да бъде използван от
други компании тъй като патента принадлежи на TTC. При този материал е
възможно пълно възстановяване след силна деформация.

Уретанов
буфер
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Technology

Характеристики на пружинният уретанов буфер









Заедно с нашето ноу-хау на оптимална пропорция на чист полиуретан и еластични съставки при
производството на пружинни буфери, нашите продукти имат много добра устойчивост на топлина, на
студ и маслоустойчивост. Поради тази причина може да бъде прилаган в различни региони и
климатични условия. Има изключителна трайност.
Продукта ефективно поема висок натиск и разтягане, както и силни удари които може да са от лоши
пътища, дупки и неравности, също така и неравен паваж.
Фирмата поддържа на склад от всички размери, които могат да бъдат инсталирани на почти всички
марки автомобили по света. Размерите са (K, S, A, B, C, D, E, F).
Буферът предпазва амортисьора на автомобила непредвидени удари и осигурява на водача усещане за
стабилност при завои и рязки спирания. Главната роля на този продукт е да увеличи комфорта при
шофиране и да увеличи стабилността на автомобила и по този начин повишава сигурността.
Уретановият пружинен буфер увеличава живота на амортисьорите и ги предпазва. В следствие на
прилагането на буфера се намаляват разходите за скъпи ремонти на амортисьори.
Повишава осезаемо комфорта, повдига автомобила, увеличава неговата товароносимост и помага за
по-безопасно шофиране.
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Merits

Основни предимства

Положително променена возия на вашият автомобил. Значително
подобрен комфорт при преминаване на неравности и разбити пътища
с по-висока скорост.
Предпазва от опасно наклоняване на автомобила при остри и резки завои.
При шофиране на дълги разстояния намалява умората на водача.
Предпазва амортисьорите на автомобила от удари в следствие на дупки и
неравности, като увеличава живота на амортисьора 2 пъти.
Повишава клиренса на автомобила и го стабилизира.
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Installation

Лесен монтаж на пружинните буфери
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Installation

Начин за измерване на подходящия размер

Нов уред за измерване
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Installation

Метод за фиксиране на K,S,A размери

За избягване на изваждане на пружинният буфер препоръчваме
големите размери да бъдат затегнати с пластмасови скоби. Това се
препоръчва при размери K,S,A.
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