
Novo App Trelleborg TLC Plus. 

A utilização da pressão correta pode reduzir custos 

agrícolas variáveis em mais de 20%. O App TLC 

Plus é um sistema avançado de verificação com 

sensores que medem a diferença entre a pressão 

ideal e a pressão atual do pneu dos seus tratores.

Saiba mais em Trelleborg.com/wheels/TLCPlus

Mestre em produtividade agrícola. 
Calculadora de Carga Plus.

TLC PlusBaixe gratuitamente o Aplicativo



Com a TLC Plus, a sua produtividade agrícola 
estará sempre sob controle. O novo Trelleborg 
TLC Plus controla a pressão dos pneus das 
suas máquinas maximizando a produtividade, 

eficiência e segurança das suas operações 
agrícolas. O TLC Plus é seua aliado na proteção 
da sua lavoura.

Novo TLC Plus. Reduza os seus

Produza mais, com menos, 

custos variáveis em mais de 20%

inteligentemente

EFICIÊNCIA DE 
COMBUSTÍVEL

PROTEÇÃO 
DO SOLO

MAIOR 
SEGURANÇA

GESTÃO 
DA FROTA

CONECTIVIDADE 
TOTAL

• Até 5anos de vida útil
• Precisão de medição premium
• Bateria pequena adicional

Sensores

• Alta velocidade e poder de 
transmissão

• Baixo consumo de energia 
• Conexão segura

Roteador

KIT TLC PLUS
Para obter o seu kit TLC 

Plus, baixe o aplicativo TLC 
e acesse a área de vendas 
online ou entre em contato 

com seu consultor de 
vendas Trelleborg.

O TLC Plus é um sistema avançado de verificação, 
baseado num sensor, que mede a pressão dos 
pneus. Ao utilizar a pressão correta do pneu é 
possível reduzir os custos agrícolas variáveis em 
mais de 20% e ainda melhorar a proteção da 

lavoura e a segurança da operação. Impulsione a 
sua produtividade agrícola com o TLC Plus. Reduza 
o consumo de combustível, ganhe mais poder de 
tração e rendimento da operação. 



Enquanto a versão TLC padrão calcula a 
pressão correta em qualquer aplicação, o TLC 
Plus verifica a pressão do pneu da sua frota e 
recomenda ajustes quando necessário. Através 

do TLC Plus, você  tem acesso aos dados do 
trator não só estando junto ao veículo, mas 
também remotamente a partir do seu escritório.

TLC Plus. O seu consultor de confiança
@ ao toque de um botão

Baixe o App, registre-se e receba 
o Kit TLC Plus

Configure a sua frota de máquinas 
e instale o Kit TLC Plus

Verifique a pressão do pneu

Ajuste a pressão do pneu e faça 
uma nova verificação

Saiba mais em Trelleborg.com/wheels/tlcplus

Condecorada com o Prêmio "Disruption Excellence de 2019"



A Trelleborg é líder mundial em soluções avançadas de polímeros, que 
vedam, amortecem e protegem aplicações críticas e exigentes. Nossas 
soluções inovadoras melhoram substancialmente a performance dos 
nossos clientes de maneira sustentável. O Grupo Trelleborg tem presença 
local em mais de 50 países em todo o mundo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

Trelleborg do Brasil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960

Barueri / SP
Tel.: +55 11 2802 9258

www.trelleborg.com/wheels/br
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facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri

flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems

instagram.com/TrelleborgAgri


