
  FUELMAX GEN-2. 
 Odličen izkoristek goriva in boljši 
 oprijem v vseh razmerah. 
Dobrodošli v novi generaciji.



Pnevmatike nove linije FUELMAX GEN-2  so bile namensko razvite za vozila, ki večinoma opravljajo prevoze na velike 
razdalje, zagotavljajo pa izvrsten izkoristek goriva in obenem več prevoženih kilometrov, oprijem in zmanjšano emisijo 
hrupa. So idealna izbira za prevoznike, ki iščejo pnevmatike z uravnoteženimi lastnostmi za prevoze na velike razdalje. 
Poleg tega nosijo vse pnevmatike za vodilno in pogonsko os oznako 3PMSF,  ki dokazuje, da ustrezajo najstrožjim 
zahtevam zakonodaje v zvezi z zimskimi pnevmatikami.

Značilnosti nove linije pnevmatik FUELMAX GEN-2
  Zmesi tekalne plasti omogočajo prihranek pri gorivu in 

so zelo odporne proti obrabi; enakomerna razporeditev 
pritiska naležne površine na podlago

  Boljši oprijem v poznem življenjskem obdobju pnevmatike; 
večja celoletna zmogljivost in oznaka 3PMSF na 
pnevmatikah za vodilno in pogonsko os

  Izredno uravnotežena zmogljivost, ki združuje odličen 
izkoristek goriva, možnost številnih prevoženih kilometrov 
in oprijem

 Nove pnevmatike Goodyear 
 FUELMAX GEN-2 

Prevozi Blago Gradbeništvo Ljudje

Vrsta ceste Avtocesta Regionalna cesta Kombinirana uporaba Teren Mestni Medregionalni
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Pnevmatike FUELMAX GEN-2 smo namensko razvili za vozila, ki opravljajo prevoze na velike razdalje, zato omogočajo 
odličen izkoristek goriva skupaj z večjim številom prevoženih kilometrov in boljšim oprijemom.

KMAX GEN-2

ULTRA GRIP MAX

FUELMAX 
GEN-2

ZIMA

Prava pnevmatika za vsak posel

 Ponudba pnevmatik Goodyear 
 za tovorna vozila 



Linija pnevmatik FUELMAX S GEN-2 zagotavlja optimalen izkoristek goriva, obenem pa 
prevoznikom omogoča, da se uspešno soočajo z različnimi izzivi, na katere lahko naletijo na poti. 

Linijo odlikujejo tehnologija IntelliMax Rib, ki omogoča številne prevožene 
kilometre in  natančno krmiljenje, ter  globoke zareze Flexomatic za 
učinkovito zaviranje na mokri podlagi in v snegu. Pnevmatike FUELMAX 
GEN-2 so označene s simbolom snežinke v gori s tremi vrhovi, saj so 
skladne z najstrožjimi predpisi za zimske razmere.

FUELMAX S GEN-2

Značilnosti Kako deluje Prednosti

1 Široki odprti kanali na ramenskem delu Odprti kanali olajšujejo odvajanje vode Boljši oprijem v mokrem

2 Globoke lamele “Flexomatic”
Lamele “Flexomatic” se ob stiku pnevmatike s podlago 
zaprejo, bloki tekalne plasti se tako spojijo in tekalna plast 
je bolj toga.

Kratka zavorna pot ter obenem optimalen izkoristek goriva 
in številni prevoženi kilometri

3 Tehnologija IntelliMax Rib Med kotaljenjem se ojačevalni mostički povežejo, kar 
povečuje togost tekalne plasti in preprečuje drsenje. Zelo natančno krmiljenje in številni prevoženi kilometri

4
Enakomerna porazdelitev pritiska naležne površine na 
podlago

Enakomerna porazdelitev pritiska naležne površine 
na podlago jamči za enakomerno obrabo skozi celo 
življenjsko obdobje pnevmatike.

Enakomerna obraba skozi celo življenjsko dobo 
pnevmatike; številni kilometri pri širokem spektru uporabe 
in obremenitve

Dimenzija
Indeks

nosilnosti
Simbol
hitrosti

Možne širine 
platišč Opombe

Izkoristek
goriva

Oprijem na 
mokri podlagi

Emisija hrupa 
(dB)

295/80 R 22.5 154/149 M 8.25/9.00 Povečana nosilnost, V razvoju
315/80 R 22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 B B 71 
315/70 R 22.5 156/150 L 9.00/9.75 Povečana nosilnost B B 70 
385/65 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B 70 
295/60 R 22.5 150/147 (149/146) K (L) 9.00/9.75 B C 71 
315/60 R 22.5 154/148 L 9.00/9.75 Povečana nosilnost, V razvoju
385/55 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B 71 
355/50 R 22.5 156 (152) K (L) 11.75 Povečana nosilnost, V razvoju
375/50 R 22.5 156 K 11.75 V razvoju

Tabela s tehničnimi podatki

Pnevmatike FUELMAX S GEN-2 omogočajo narezovanje kanalov in obnavljanje, saj so razvite skladno s “konceptom več življenj” – 
da prevozniki lahko v kar največji meri izkoristijo svoje pnevmatike in občutno zmanjšajo stroške na kilometer.

Obnavljanje in narezovanje kanalov

Priporočila za narezovanje kanalov za dezen s 5- oz. 6-imi rebri

Tekalna plast nove pnevmatike 80 % obrabljena Narezana pnevmatika

Maksimalna globina narezovanja je 3 mm, širina narezovanja 6–8 mm.

[VODILNA OS]
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Tekalna plast nove pnevmatike 80 % obrabljena Narezana pnevmatika

  Optimalen izkoristek goriva v kom-
binaciji s povečano zmogljivostjo v 
vseh vremenskih razmerah in števil-
nimi prevoženimi kilometri 



  Odličen izkoristek goriva ob več 
prevoženih kilometrih, oprijem in 
zmanjšana emisija hrupa

Pnevmatike FUELMAX D GEN-2 za pogonsko os zaradi 
majhnega kotalnega upora omogočajo velik prihranek pri 
gorivu, obenem pa nudijo uravnotežen  paket voznih lastnosti za 
medregionalne prevoze in prevoze na velike razdalje.

Skozi svojo celotno življenjsko dobo zagotavljajo odličen oprijem 
in večjo zmogljivost v vsakem vremenu , saj izpolnjujejo nove in 
že sprejete zakonodajne zahteve za zimske pnevmatike.

FUELMAX D GEN-2

Značilnosti Kako deluje Prednosti

1
Gosto nameščene lamele po celotni globini tekalne 
plasti

Lamele segajo 100 % v globino tekalne plasti in oprijemni robovi 
so tako daljši skozi celotno življenjsko dobo pnevmatike.

Oprijem na vsakršnih cestnih površinah, do konca 
življenjske dobe pnevmatike; dobre lastnosti pri zaviranju 
na mokri podlagi; 3PMSF

2 Široki kanali na ramenskem delu Odprtine v ramenskih rebrih ustvarjajo oprijemne robove za boljši 
oprijem ter učinkovito odvajajo vodo in blato.

Zanesljiv oprijem skozi celotno življenjsko dobo 
pnevmatike

3 Tehnologija IntelliMax Groove
Skriti središčni kanali v obliki dežne kaplje se med kotaljenjem,  
ob stiku naležne površine s podlago, zaprejo. Rebra so drugo 
drugemu v oporo in tekalna plast je tako bolj toga.

Majhen kotalni upor

4 Merilna okenca globine profila v kanalih IntelliMax 16 merilnih okenc v tekalni plasti predstavljajo odprtine, ki 
segajo do dna kanalov IntelliMax.

Vidljivost po celotni globini in enostavno merjenje na 
katerem koli delu po obodu pnevmatike

5
Zmes tekalne plasti, ki omogoča prihranek pri 
gorivu in je zelo odporna proti obrabi

Zmes zagotavlja manjše segrevanje med vožnjo. Močne vezi v 
polimerni mreži zagotavljajo veliko odpornost proti obrabi.

Majhen kotalni upor; velika trpežnost tekalne plasti; številni 
prevoženi kilometri

6
Enakomerna porazdelitev pritiska na naležno 
površino Novi dezen in oblika ogrodja preprečujeta nepravilno obrabo. Enakomerna obraba tekalne plasti in potencial za številne 

prevožene kilometre

[POGONSKA OS]
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Pnevmatike FUELMAX D GEN-2 omogočajo narezovanje kanalov in obnavljanje, saj so razvite skladno s “konceptom več življenj” – 
da prevozniki lahko v kar največji meri izkoristijo svoje pnevmatike in občutno zmanjšajo stroške na kilometer.

Priporočila za narezovanje kanalov

Tekalna plast nove pnevmatike 80 % obrabljena Narezana pnevmatika
Maksimalna globina narezovanja je 3 mm, širina narezovanja 6 mm.

Dimenzija
Indeks

nosilnosti
Simbol
hitrosti

Možne širine 
platišč Opombe

Izkoristek
goriva

Oprijem na 
mokri podlagi

Emisija hrupa 
(dB)

295/80 R 22.5 152/148 M 8.25/9.00 V razvoju
315/80 R 22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 B C 73 
315/70 R 22.5 154/148 (152/148) L (M) 9.00/9.75 B B 73 
295/60 R 22.5 150/147 (149/146) K (L) 9.00/9.75 V razvoju
315/60 R 22.5 152/148 L 9.00/9.75 B C 73 

6

Tabela s tehničnimi podatki

Obnavljanje in narezovanje kanalov



  Pnevmatike s svojim majhnim kotal-
nim uporom omogočajo prihranek pri 
gorivu; številni prevoženi kilometri

FUELMAX T
Pnevmatike FUELMAX T se ponašajo z zunanjo obliko preseka z več 
radiji in posebno zmesjo za tekalno plast, ki omogoča izjemno majhen 
kotalni upor ter s tem velik prihranek pri gorivu, pri vsem tem pa nudijo 
možnost številnih prevoženih kilometrov, učinkovito zaviranje v mokrem 
in nizko raven hrupa.

Nova geometrija noge v kombinaciji s sodobnim,  zelo vzdržljivim 
materialom kordov daje karkasi veliko čvrstost, kar povečuje možnost 
obnavljanja in pnevmatikam podaljšuje življenjsko dobo.

Dimenzija
Indeks

nosilnosti
Simbol
hitrosti

Možne širine 
platišč Opombe

Izkoristek
goriva

Oprijem na 
mokri podlagi

Emisija hrupa 
(dB)

385/55R22.5 160 (158) K (L) 11.75/12.25 A C 70 
385/65R22.5 164 (158) K (L) 11.75/12.25 Povečana nosilnost A C 69 
435/50R19.5 160 J 14.00/15.00 A C 73 
435/50R19.5 164 J 14.00/15.00 Povečana nosilnost A C 70 

Pnevmatike FUELMAX T omogočajo narezovanje kanalov in obnavljanje, saj so razvite skladno s “konceptom več življenj” – da 
prevozniki lahko v kar največji meri izkoristijo svoje pnevmatike in občutno zmanjšajo stroške na kilometer.

Priporočila za narezovanje kanalov

Tekalna plast nove pnevmatike
Maksimalna globina narezovanja je 3 mm, širina narezovanja 6–8 mm.

[ZA PRIKOLICE]

80 % obrabljena Narezana pnevmatika

‘FRT’ je kratica za ‘Free Rolling Tire’ (prostovrteča oz. 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; nobena druga osna 
pozicija ni dovoljena. 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.

1

3
2

Značilnosti Kako deluje Prednosti

1 Posebna zmes za tekalno plast z bogato vsebnostjo silike Možnost številnih prevoženih kilometrov in dober oprijem 
na mokri podlagi

Kombinacija oprijema na mokri podlagi, majhnega 
kotalnega upora in številnih prevoženih kilometrov

2 Kompleksna zunanja oblika preseka plašča z več radiji Optimalna porazdelitev pritiska na naležno površino; velik 
volumen obrabljive gume

Enakomerna obraba, izjemno majhen kotalni upor, odlične 
možnosti za prihranek pri gorivu

3 Široka in čvrsta ramenska rebra Izredna odpornost proti obrabi ramenskega dela; manj 
možnosti nepravilne obrabe pri uporabi na velike razdalje

Daljša življenjska doba pnevmatike, večja stabilnost in 
boljša vodljivost

Tabela s tehničnimi podatki

Obnavljanje in narezovanje kanalov



Identifikacija RFID
Oznake RFID so sestavni del vseh pnevmatik FUELMAX S in D 
GEN-2.
Oznaka RFID je vgrajena v pnevmatiko in omogoča enostavno identifikacijo ter možnost 
povezave s sistemi za upravljanje in sledenje pnevmatik. RFID v skladu s standardom ISO 
vsebuje informacije, ki jih določa šifrirni sistem SGTIN 96.

Pnevmatike so povezane z omrežjem v oblaku na osnovi posamičnih serijskih številk in tako 
omogočajo precej boljše upravljanje pretoka pnevmatik.

Logotip RFID:

Na strani brez serijske številke

Na strani s serijsko številko



Goodyear omogoča voznim parkom, da na svojih 
vozilih dosežejo optimalno zmogljivost Goodyearovih 
najnovejših tovornih pnevmatik, in sicer z obnovitvijo 
tekalne plasti po ekskluzivnem postopku z 
vulkanizacijo v kalupu, t. i. TreadMax MoldCure.  Pri 
obnovljenih pnevmatikah Goodyear TreadMax se 
uporabljajo samo karkase s tehnologijo Max ter 
enaki dezeni in materiali tekalne plasti kot pri novih 
pnevmatikah. Pnevmatike Goodyear TreadMax so zato 
po svoji zmogljivosti enakovredne novim in voznim 
parkom omogočajo, da v največji meri izkoristijo svojo 
naložbo v Goodyearove najnovejše razvojne dosežke.

PREVOŽENI KILOMETRI STROŠEK
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Izdelano v
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0519/SLO

www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
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VOZNI PARK

TruckForce je 
Goodyearova obsežna 

servisna mreža za 
tovorne pnevmatike z 

več kot 2.000 lokacijami 
po vsej Evropi.

Naj bo vaše podjetje 
veliko, majhno ali nekje 
vmes – Goodyear Total 

Mobility je na vaši strani.

Celovit izbor več kot 
400 vrhunskih novih in 
obnovljenih pnevmatik 

za tovornjake in 
avtobuse.
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