
Nova lei de pneus de inverno em França: pronta a gerar a manutenção TPMS? 

Paris, França, 22 de março de 2019. Uma nova lei do Ministério dos Transportes pretende
tornar obrigatória a utilização de pneus adaptados a invernos rigorosos em determinadas
regiões  da  França;  e  já  a  partir  do  próximo inverno.  A lei  criará  mecanicamente  um
aumento da procura de sensores e ferramentas TPMS, sublinha a empresa ATEQ.

Os presidentes das câmaras afetas irão impor, a partir do próximo outono, a detenção de pneus
de inverno para veículos ligeiros,  em 49 regiões administrativas de França. A Ilha de França
também poderá estar envolvida. A lei irá impor um período de obrigação do dia 1 de novembro a
31 de março. Após a validação no Conselho de Estado, poderá ser oficializada uma publicação
durante o primeiro trimestre de 2019.

Os utilizadores em causa deverão ter um segundo conjunto de pneus ou de rodas completas a
partir do próximo inverno. Se o veículo estiver equipado com um sistema de TPMS, o segundo
conjunto também deverá ter sensores TPMS compatíveis com o veículo. Isto porque, segundo a
lei que entrou em vigor no dia 1 de novembro de 2014, é obrigatório ter um sistema de vigilância
automática da pressão dos pneus (SSPP) ou um sistema de monitorização da pressão dos
pneus (SSPP) em todos os veículos ligeiros vendidos na Europa. Este sistema deverá manter-se
sempre funcional, incluindo no inverno.

Profissionais de automóveis: equipamento e formação necessários

Os profissionais de manutenção automóvel poderão então sofrer um aumento da procura de
serviços de instalação de sensores TPMS a partir do próximo outono. Este aumento seguirá
assim a tendência de países como a Alemanha, Itália e Suécia, onde já se encontra em vigor
uma lei nacional ou regional sobre pneus de inverno.

A ATEQ, líder mundial em TPMS, recomenda que as oficinas se antecipem à lei, equipando-se já
com  as  ferramentas  e  os  consumíveis  necessários.  Os  técnicos  devem  também  formar-se
rapidamente  em todas  as  subtilezas  próprias  da  tecnologia  TPMS,  para  poderem  tratar  no
mesmo dia de diferentes tipos de veículos.

Relembramos que as ferramentas de TPMS da ATEQ:
- abrangem 100% dos veículos comercializados na Europa,
- permitem substituir ou copiar os sensores de origem em alguns gestos simples,
- propõem a programação de mais de dez marcas de sensores universais,
-  fazem a reaprendizagem da calculadora TPMS (através da tomada OBD) em menos de 2
minutos.

Contacto para a comunicação: 
Christelle Hyenne, Marketing e Comunicação, + 33 1 30 80 10 47
christelle.hyenne@ateq.com
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Sobre a ATEQ TPMS:
A ATEQ  TPMS,  uma  empresa  francesa,  é  o  primeiro  fornecedor  mundial  de  ferramentas  de
diagnóstico no domínio do TPMS (sistema de vigilância automática da pressão dos pneus). A ATEQ
fornece  uma  gama  completa  de  ferramentas  de  ativação  TPM  para  as  linhas  de  montagem,
investigação e desenvolvimento e para todas as oficinas que intervenham nos pneus. As ferramentas
ATEQ aceleram o diagnóstico, a programação e todas as operações de manutenção associadas ao
TPMS e para 100% dos veículos vendidos na Europa.

Para saber mais sobre a ATEQ TPMS:
* Gama de produtos e soluções ATEQ
* Ferramentas de garagem ATEQ 
* Ferramentas ATEQ para camiões e autocarros na Europa 
* Distribuidores ATEQ
* Contactar a equipa TPMS para obter mais informações

https://www.ateq-tpms.com/pt/home/contact/
https://www.ateq-tpms.com/pt/home/where-to-buy/
https://www.ateq-tpms.com/pt/products/vt-truck-ferramenta-ativacao-do-tpms-para-camioes-autocarros-europeus/
https://www.ateq-tpms.com/pt/categories/workshop_tools-pt/
https://www.ateq-tpms.com/pt/home/all-products/
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