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SP 246 
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TOVORNE PNEVMATIKE 
SP 346, SP 446 & SP 246
DUNLOP Z NOVO UVEDENO SERIJO PNEVMATIK ZA CESTNE PREVOZE BLAGA 
PREVOZNIKOM OMOGOČA VEČ PREVOŽENIH KILOMETROV IN MOBILNOST V ZIMSKIH 
RAZMERAH − ZA VSE VRSTE CESTNEGA TRANSPORTA.

NAVEDENA SERIJA OMOGOČA MANJŠO PORABO GORIVA IN OBENEM MANJŠI HRUP.
Dunlopove nove pnevmatike za vodilno os (SP 346), za pogonsko os (SP 446) in za prikolice  
(SP 246) so nadvse prilagodljive, saj so bile namensko razvite, da bi izpolnile dandanašnje zahteve po 
večnamenskih pnevmatikah

Naj gre za lokalno dostavo, regionalne prevoze ali prevoze na velike razdalje – te pnevmatike bodo trdo 
delale, tako kot trdo delate vi, dan za dnem, ob vsakem vremenu.

* V primerjavi z SP 344 in SP 444. Nove pnevmatike SP 346 in SP 446 omogočajo 5 oz. 10 % več prevoženih kilometrov.

VELIKO PREVOŽENIH KILOMETROV
Inovativne tehnologije omogočajo glede na predhodnice do 10 % več prevoženih kilometrov.*

VSE VRSTE CESTNIH PREVOZOV
Te pnevmatike smo razvili za širok spekter cestnega transporta, od 
regionalnih do mednarodnih prevozov.

VEČJA MOBILNOST V ZIMSKIH RAZMERAH
Nova serija Dunlopovih cestnih pnevmatik omogoča mobilnost čez vso zimo. 
Simbol snežinke v gori s tremi vrhovi na pnevmatikah za vodilno in pogonsko 
os ter 17,5-colskih za prikolice, kakor tudi oznaka M+S na 22,5-colskih pnevmatikah za prikolice 
potrjujeta, da te pnevmatike izpolnjujejo najstrožje zakonske zahteve za zimske pnevmatike v Evropi.

UČINKOVITEJŠA PORABA GORIVA
Čvrstejši dezen in zmes tekalne plasti, ki omogoča boljši izkoristek goriva, zagotavljata manjši kotalni upor.

MANJŠI KOTALNI HRUP
Inovativni dezen tekalne plasti novih pnevmatik Dunlop SP 346 in SP 446 zmanjšuje glasnost kotaljenja.

Z obnavljanjem po ekskluzivnem postopku z 
vulkanizacijo v kalupu, t. i. TreadMax MoldCure, 
Goodyear Dunlop omogoča  prevoznikom 
optimalno zmogljivost tovornih pnevmatik 
Goodyear Dunlop na njihovih vozilih.

Pri obnovljenih pnevmatikah Goodyear Dunlop 
TreadMax se uporabljajo samo ogrodja 
najnovejše generacije ter enaki dezeni in 
materiali tekalne plasti kot pri novih pnevmatikah. 
Pnevmatike Goodyear Dunlop TreadMax so 
zato po svoji zmogljivosti enakovredne novim 
in voznim parkom omogočajo, da maksimalno 
izkoristijo svojo naložbo v Dunlopove najnovejše 
razvojne dosežke, kot je serija pnevmatik SP 346, 
SP 446 in SP 246.

PRIPRAVLJENI NA VSE.

ŠTEVILO KILOMETROV STROŠEK
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SP 346  
za vodilno os

RADIALNI POVEZOVALNI ČLENI MED REBRI
Možnost številnih prevoženih kilometrov in nižji stroški 
na km.

Pnevmatike SP 346 se lahko narezujejo in obnavljajo, kar pre-
voznikom omogoča, da v največji meri izkoristijo “koncept več 
življenj” pnevmatike (nova − narezana − obnovljena − narezana) 
in s tem zmanjšajo stroške na kilometer.
Maks. globina narezovanja: 3 mm, širina narezovanja: 6−8 mm za 
glavne kanale in 3−4 mm za prečne kanale. Narezovanje morajo 
izvajati strokovnjaki. Pri nestrokovnem narezovanju kanalov se 
pnevmatike poškodujejo in treba jih je predčasno odstraniti.Tekalna plast nova pnevmatika Narezana

IZJEMNO GLOBOKE LAMELE
Dolgotrajna zimska zmogljivost.

ČVRSTA RAMENSKA REBRA
Številni kilometri, dobra vodljivost in nadzor nad 
vozilom v zavojih.

*  V primerjavi s pnevmatiko DUNLOP SP 344. Predvidevanja in dejansko izvedeni testi v Goodyear GIC*L z dimenzijo 315/80R22.5 kažejo, da nova pnevmatika SP 346 za vodilno 
os v primerjavi s predhodnico SP 344 omogoča do 5 % več prevoženih kilometrov. Dejanski rezultati so med drugim odvisni od ceste in vremenskih razmer, dimenzije in 
polnilnega tlaka pnevmatik ter vzdrževanja vozila.

OPTIMIZIRANA AMPLITUDA ZAREZ
Mobilnost v vseh zimskih razmerah. Boljši oprijem na 
zasneženi in mokri podlagi.
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Po zaslugi najnovejše tehnologije in materialov, 
čvrstejšega dezena in profila z globljimi zarezami  
ponaša z možnostjo več prevoženih kilometrov in  
odlično zmogljivostjo v zimskih razmerah, kar  
dokazuje tudi simbol snežinke v gori s tremi vrhovi, 
vse to pa vodi k nižjim operativnim stroškom.

VEČ PREVOŽENIH KILOMETROV 
IN MANJŠI KOTALNI UPOR
Do 5 % več prevoženih kilometrov kot s predhodnicami*.

OBNAVLJANJE/NAREZOVANJE KANALOV

*Navedeni razredi na oznaki v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1222/2009 se nanašajo na 

pnevmatiko SP 346 dimenzije 315/70R22.5. 
Razrede za ostale dimenzije si oglejte 

v spodnji tabeli, saj se od dimenzije do 
dimenzije lahko razlikujejo.

SP 346 -  IZBOR DIMENZIJ IN TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJA INDEKS NOSILNOSTI SIMBOL HITROSTI MOŽNE ŠIRINE PLATIŠČ OPOMBE M+S 3PMSF

295/60R22.5 150/147 (149/146) K (L) 9.00 / 9.75 C C 72  3 3
295/80R22.5 154/149 M 8.25 / 9.00 HIGH LOAD C B 71 3 3
315/70R22.5 156/150 L 9.00 / 9.75 HIGH LOAD C B 73   3 3
315/80R22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00 / 9.75 C B 73   3 3
385/55R22.5 160 (158) K (L) 9.00 / 9.75 B B 70   3 3
385/65R22.5 160 (158) K (L) 11.75 / 12.25 B B 73    3 3



SP 446  
za pogonsko os

TEKALNA PLAST IZ DVEH ZMESI
Možnost številnih prevoženih kilometrov in dober 
izkoristek goriva.

IZREDNO ŠIROKA TEKALNA PLAST 
Manjši kotalni upor in več kilometrov.

USMERJEN V-DEZEN 
Boljši oprijem in manj hrupa.

IZPOPOLNJENA OBLIKA ZAREZ
Mobilnost v zimskih razmerah. Oznaki M+S in 3PMSF 
dokazujeta skladnost tudi z najstrožjimi zahtevami za 
zimske pnevmatike.

dB

C C

71

1222/2009 - C3

Pnevmatika SP 446 je razvita za več prevoženih kilometrov  
in izjemen oprijem tako v poletnih k ot v zimskih razmerah. 
Ponaša se z izpopolnjeno obliko tekalne plasti in posebno, 
dvojno zmesjo, kar omogoča, da z njo prevozimo več  
kilometrov ob boljšem izkoristku goriva. 

Pnevmatika SP 446 ima usmerjen dezen tekalne plasti,  
zaradi česar se bolje oprime podlage in je bolj tiha.

VEČ KILOMETROV, MANJŠI KOTALNI UPOR IN 
MOBILNOST V ZIMSKIH RAZMERAH
Do 10 % več prevoženih kilometrov kot s predhodnico*

OBNAVLJANJE/NAREZOVANJE KANALOV

*Navedeni razredi na oznaki v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1222/2009 se nanašajo 

na pnevmatiko SP 446 dimenzije 
315/70R22.5. Razrede za ostale dimenzije 

si oglejte v spodnji tabeli, saj se od 
dimenzije do dimenzije lahko razlikujejo.

*  V primerjavi s pnevmatiko DUNLOP SP 444. Predvidevanja in dejansko izvedeni testi v Goodyear GIC*L z dimenzijo 315/80R22.5 kažejo, da nova pnevmatika DUNLOP SP 446 za 
pogonsko os v primerjavi s predhodnico DUNLOP SP 444 omogoča do 10 % več prevoženih kilometrov. Dejanski rezultati so med drugim odvisni od ceste in vremenskih razmer, 
dimenzije in polnilnega tlaka pnevmatik ter vzdrževanja vozila.

Pnevmatike SP 446 se lahko narezujejo in obnavljajo, kar prevoznikom 
omogoča, da v največji meri izkoristijo “koncept več življenj” pnevmatike (nova 
− narezana − obnovljena − narezana) in s tem zmanjšajo stroške na kilometer.

Maks. globina narezovanja: 3 mm, širina narezovanja: 6−8 mm za glavne 
kanale in 3−4 mm za prečne kanale. Narezovanje morajo izvajati strokovnjaki. 
Pri nestrokovnem narezovanju kanalov se pnevmatike poškodujejo  
in treba jih je predčasno odstraniti.

Tekalna plast nova pnevmatika Narezana

SP 446 -  IZBOR DIMENZIJ IN TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJA INDEKS NOSILNOSTI SIMBOL HITROSTI MOŽNE ŠIRINE PLATIŠČ OPOMBE M+S 3PMSF

295/60R22.5 150/147 (149/146) K (L) 9.00 / 9.75 C C 72    3 3
295/80R22.5 152/148 M 8.25 / 9.00 D C 72 3 3
315/60R22.5 152/148 L 9.00 / 9.75 C B  71 3 3
315/70R22.5 154/150 (152/148) L (M) 9.00 / 9.75 C C 71   3 3
315/80R22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00 / 9.75 C C 72   3 3
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*Navedeni razredi na oznaki v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1222/2009 se nanašajo na 

pnevmatiko SP 246 dimenzije 385/65R22.5. 
Razrede za ostale dimenzije si oglejte 

v spodnji tabeli, saj se od dimenzije do 
dimenzije lahko razlikujejo.

KONTURA TEKALNE PLASTI 
Z VEČ RADIJI
Optimalna obraba tekalne plasti in velika trpežnost

IZPOPOLNJENA GEOMETRIJA 
KORDNEGA OGRODJA
Enakomerna, optimalna obraba tekalne plasti

BOLJŠA RAZPOREDITEV 5 REBER
Večja odpornost in čvrstost ob številnih prevoženih 
kilometrih in majhnem kotalnem uporu

PREČNA POSTAVITEV KANALOV
Izjemna stabilnost in majhna emisija hrupa

SP 246  
prikolice 22.5”

‘FRT’ je kratica za ‘Free Rolling Tire’ (prosto vrteča/nezavirana pnevmatika) in predstavlja v skladu z Uredbo UNECE št. 54 zakonito oznako, ki nam pove, da je pnevmatika 
posebej razvita in namenjena za montažo na osi prikolic in osi motornih vozil, ki niso sprednje vodilne ali katerekoli pogonske. Pnevmatike za prikolice z oznako ‚FRT‘ se morajo 
torej uporabljati izključno na oseh prikolic in na oseh motornih vozil, ki niso sprednje vodilne ali katerekoli pogonske; dovoljena ni nobena druga pozicija. Goodyear Dunlop 
ne daje jamstva in ne odgovarja v primeru kakršnih koli morebitnih zahtevkov, ki se nanašajo na pnevmatike FRT, ki so bile montirane brez upoštevanja navedenih priporočil.

Najnovejša pnevmatika SP 246 za prikolice se  
odlikuje po več prevoženih kilometrih, boljšem 
indeksu nosilnosti (385/65R22.5) in stabilnosti  
v ovinku.

Pnevmatika Dunlop SP 246 je primerna za različne 
vrste uporabe: za dostavo, lokalno in regionalno 
distribucijo ter prevoze na velike razdalje.

MAJHEN KOTALNI UPOR IN NIŽJI 
STROŠKI NA KILOMETER

OBNAVLJANJE/NAREZOVANJE KANALOV

Pnevmatike SP 246 se lahko narezujejo in obnavljajo, kar prevoznikom 
omogoča, da v največji meri izkoristijo “koncept več življenj” pnevmatike (nova 
− narezana − obnovljena − narezana) in s tem zmanjšajo stroške na kilometer.

Maks. globina narezovanja: 3 mm, širina narezovanja: 6−8 mm za  
glavne kanale in 3−4 mm za prečne kanale. Narezovanje morajo  
izvajati strokovnjaki. Pri nestrokovnem narezovanju kanalov se  
pnevmatike poškodujejo in treba jih je predčasno odstraniti.

Tekalna plast nova pnevmatika Narezana

SP 246 22.5˝ -  IZBOR DIMENZIJ IN TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJA INDEKS NOSILNOSTI SIMBOL HITROSTI MOŽNE ŠIRINE PLATIŠČ INFLATION (BAR) OPOMBE M+S

385/65R22.5 164 (158) K (L) 11.75 / 12.25 9.00 H IGHLOAD C B 68   3
385/55R22.5 160 (158) K (L) 11.75 / 12.25 9.00 B B 70   3



Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
Av. Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
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*Navedeni razredi na oznaki v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1222/2009 se nanašajo na 
pnevmatiko SP 246 dimenzije 215/75R17.5. 

Razrede za ostale dimenzije si oglejte 
v spodnji tabeli, saj se od dimenzije do 

dimenzije lahko razlikujejo.

DEZEN S 4 REBRI
Tovor je enakomerno porazdeljen na široki površini 
za bolj optimalno obrabo in čvrstost.

DEZEN S CIKCAKASTIMI KANALI
Minimalno zadrževanje kamenja in učinkovito 
zaviranje na mokri podlagi.

PREČNA POSTAVITEV KANALOV
Izjemna stabilnost in majhna emisija hrupa.

SP 246  
Prikolica 17.5“

‘FRT’ je kratica za ‘Free Rolling Tire’ (prosto vrteča/nezavirana pnevmatika) in predstavlja v skladu z Uredbo UNECE št. 54 zakonito oznako, ki nam pove, da je pnevmatika 
posebej razvita in namenjena za montažo na osi prikolic in osi motornih vozil, ki niso sprednje vodilne ali katerekoli pogonske. Pnevmatike za prikolice z oznako ‚FRT‘ se morajo 
torej uporabljati izključno na oseh prikolic in na oseh motornih vozil, ki niso sprednje vodilne ali katerekoli pogonske; dovoljena ni nobena druga pozicija. Goodyear Dunlop 
ne daje jamstva in ne odgovarja v primeru kakršnih koli morebitnih zahtevkov, ki se nanašajo na pnevmatike FRT, ki so bile montirane brez upoštevanja navedenih priporočil.

Najnovejša SP 246 17,5’’ je robustna pnevmatika, 
posebej namenjena nizkonakladalnim 
prikolicam. Pnevmatika SP 246 zaradi svoje 
robustne zgradbe in novo zasnovane geometrije 
noge jamči za številne prevožene kilometre in 
celoletno mobilnost (kar potrjujeta oznaki M+S in 
snežinka v gori s tremi vrhovi).

ROBUSTNA KONSTRUKCIJA ZA 
NIZKONAKLADALNE PRIKOLICE

REGROOVING

Pnevmatike SP 246 17.5“  se lahko narezujejo.
Maks. globina narezovanja: 2.5 mm, širina narezovanja: 6mm.
Narezovanje morajo izvajati strokovnjaki. Pri nestrokovnem 
narezovanju kanalov se pnevmatike poškodujejo in treba jih je 
predčasno odstraniti. 

Tekalna plast nova pnevmatika Narezana

SP 246 17.5˝ -  IZBOR DIMENZIJ IN TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJA INDEKS NOSILNOSTI SIMBOL HITROSTI MOŽNE ŠIRINE PLATIŠČ OPOMBE M+S 3PMSF

215/75 R 17.5 135/133 J 6.00/6.75 TL C B 66 )  3 3
235/75 R 17.5 143/141 (144/144) J (F) 6.75/7.50 TL C B 70 ) 3 3
245/70 R 17.5 143/141 (146/146) J (F) 6.75/7.50 TL C B 68 ) 3 3


