
M A D E  T O  F E E L  G O O D.

Dobrodošli v novi generaciji.

 KMAX T GEN-2. Izjemno število  
 prevoženih kilometrov ter obenem  
 izboljšan oprijem na mokri podlagi 
 in večja zimska zmogljivost. 
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 Polna skladnost s predpisi za oznako  
 3PMSF in bolj učinkovito zaviranje  
 na mokri podlagi, ne da bi šlo to  
 na račun drugih ključnih lastnosti

KMAX T GEN-2
Nova pnevmatika KMAX T GEN-2 za prikolice je zasnovana, da omogoča 
veliko število prevoženih kilometrov skozi celo leto, na različnih tipih cest in 
pri različnih vrstah uporabe.

Nosi oznako 3PMSF, ki dokazuje popolno skladnost z najnovejšimi in 
tudi prihajajočimi zahtevami za zimske pnevmatike. Globoke lamele skozi 
celotno življenjsko dobo pnevmatike zagotavljajo kratko zavorno pot 
in boljši oprijem na mokri podlagi. Robusten dezen tekalne plasti daje 
pnevmatiki večjo odpornost proti poškodbam in obrabi.

[ZA PRIKOLICE]

Pnevmatike KMAX T GEN-2 omogočajo obnavljanje in narezovanje kanalov, 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

Tabela s tehničnimi podatki

Dimenzija
Indeks  

nosilnosti
Simbol  
hitrosti

Možne  
širine platišč Opombe

Izkoristek  
goriva

Oprijem na 
mokri podlagi

Emisija  
hrupa (dB)

435/50 R 19.5 160 J 14.00 V razvoju

445/45 R 19.5 160 J 14.00 V razvoju

385/65 R 22.5 164 (158) K (L) 11.75 Povečana nosilnost C B 72 

425/65 R 22.5 165 K 13.00 V razvoju

445/65 R 22.5 169 K 14.00 V razvoju

385/55 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75 V razvoju

Značilnosti Kako deluje Prednosti

1
Dezen tekalne plasti s petimi rebri  
pri dimenziji 385/65R22.5  
(s šestimi in sedmimi rebri pri drugih dimenzijah)

Optimalna postavitev reber pri vseh dimenzijah 
zagotavlja enakomerno porazdelitev pritiska naležne 
površine na podlago in robustnost ramenskega dela

Odpornost proti poškodbam in obrabi za številne 
prevožene kilometre in dolgo življenjsko dobo 
pnevmatik tudi v težkih razmerah

2 Globoke lamele segajo do 2/3  
v globino tekalne plasti 

Lamele tvorijo dodatne oprijemne robove,  
kar pnevmatiki do pozne življenjske dobe  
zagotavlja dober oprijem

Oznaka 3PMSF; skladnost z najstrožjo zakonodajo 
za zimske pnevmatike; kratka zavorna pot in boljši 
oprijem na mokri podlagi skozi celotno življenjsko dobo 
pnevmatike; brez vpliva na druge kriterije zmogljivosti

3 Tehnologija lamel kanalov dezena IntelliMax 
Dno lamel v obliki solze preprečuje nastajanje  
razpok v kanalih pri uporabi prikolic, pri kateri  
so pnevmatike izpostavljene prekomerni obrabi

Robusten dezen tekalne plasti za zahtevne  
pogoje uporabe; številni kilometri do odstranitve  
pnevmatike iz uporabe 

4 Zmes tekalne plasti, ki se manj segreva in  
je zelo odporna proti obrabi

Kemična sestava zmesi in polimerna mreža 
zagotavljata majhen kotalni upor in odlično  
odpornost proti obrabi tekalne plasti in bočnega dela

Številni prevoženi kilometri in dober izkoristek goriva

Tekalna plast nove pnevmatike 80 % obrabljena Narezana pnevmatika 

Maksimalna globina narezovanja je 3 mm, širina narezovanja pa 8 mm. Možnost obnavljanja z Goodyear TreadMax.

‘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. 


