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CARGO 5

• SAVA predstavlja novo pnevmatiko za prikolice, ki v celoti izpolnjuje zahteve za oznako 3PMSF, ne da bi šlo to 
na račun ostalih lastnosti, ki določajo zmogljivost: CARGO 5

• V tem segmentu kupci od pnevmatik pričakujejo možnost številnih prevoženih kilometrov, dobre vozne 
lastnosti v vseh vremenskih razmerah in nizke stroške na kilometer. Spremenjeni predpisi v zvezi z 
zimskimi pnevmatikami v številnih evropskih državah zahtevajo tudi na oseh prikolic pnevmatike z oznako 
snežinke/3PMSF.

• Novo pnevmatiko smo razvili posebej z namenom, da bi izpolnjevala zahteve za oznako 3PMSF in se 
ponašala s povečano celoletno zmogljivostjo, obenem pa bi ohranila možnost številnih prevoženih 
kilometrov in veliko trpežnost pri vseh vrstah cestnih prevozov:

• velike razdalje

• regionalna dostava

• težke razmere na cesti

• mestni promet
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Oznaka 3PMSF

Številni prevoženi kilometri

Robusten dezen tekalne plasti



CARGO 5

Nove pnevmatike odlikujeta najsodobnejša tehnologija dezena in robustna zgradba ogrodja, kar za zmanjšanje 
operativnih stroškov pomeni naslednje prednosti:

• veliko število prevoženih kilometrov pri vseh vrstah cestnih prevozov

• funkcionalna prilagodljivost v širokem spektru uporabe – od prevozov na velike razdalje do mestnega 
prometa

• zimska zmogljivost (3PMSF) in oprijem skozi celotno življenjsko dobo za prikolice, skladno z novimi in 
predvidenimi predpisi

• majhna poraba energije kot posledica dobro nadzorovanega kotalnega upora
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• dezen s 5 rebri (s 6 rebri pri dimenziji 435/50R19.5)

• odlična zimska mobilnost (homologacija za M+S in 3PMSF)

• zmogljivost za oznako 3PMSF brez kompromisov glede ostalih lastnosti

• zaradi lamel nič manj prevoženih kilometrov

• lamele segajo preko globine profila pri 50 % obrabi

• debelejša podkanalska plast pri dimenziji 385/65R22.5



CARGO 5 – dezen tekalne plasti
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385/65R22.5

385/55R22.5

Značilnost
Izpopolnjen dezen tekalne plasti s 5 rebri

(s 6 rebri pri dimenziji 435/50R19.5)

Kako deluje
Optimalna postavitev reber pri vseh dimenzijah zagotavlja 

enakomerno porazdelitev pritiska naležne površine na podlago 

in robustnost ramenskega dela

Prednosti
Odpornost proti poškodbam in obrabi za številne prevožene 

kilometre in dolgo življenjsko dobo pnevmatik tudi v težkih 

razmerah



CARGO 5 – globoke lamele
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Značilnost Lamele segajo do 2/3 v globino tekalne plasti

Kako deluje
Lamele tvorijo dodatne oprijemne robove, kar pnevmatiki do 

pozne življenjske dobe zagotavlja dober oprijem s cesto

Prednosti

Oznaka 3PMSF; skladnost s strogo zakonodajo za zimske 

pnevmatike; kratka zavorna pot in boljši oprijem na mokri 

podlagi skozi celotno življenjsko dobo pnevmatike; brez vpliva 

na število prevoženih kilometrov in druge kriterije zmogljivosti



CARGO 5 – zmes tekalne plasti
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Značilnost
Zmes tekalne plasti, ki se manj segreva in je zelo odporna proti 

obrabi

Kako deluje
Kemična sestava in polimerna mreža zagotavljata majhen 

kotalni upor ter veliko odpornost tekalne plasti in bočnega dela 

proti prekomerni obrabi.

Prednosti Številni prevoženi kilometri in dober izkoristek goriva 



CARGO 5 – podkanalska plast gume
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Značilnost
Večji volumen gume v podkanalski plasti pri dimenziji 

385/65R22.5

Kako deluje
Boljša zaščita pred ujetim kamenjem ali grobo in zahtevno 

cestno površino, manjša nevarnost poškodbe ogrodja

Prednosti
Daljša življenjska doba pri zahtevnejših aplikacijah, večja 

odpornost proti poškodbam in boljše možnosti za obnavljanje



CARGO 5 – povzetek

Pnevmatike CARGO 5 združujejo robusten dezen in veliko prevoženih 

kilometrov, poleg tega pa vse dimenzije nosijo oznako 3PMSF.

ZNAČILNOSTI KAKO DELUJE PREDNOSTI

Izpopolnjen dezen tekalne 

plasti s 5 rebri

(s 6 rebri pri dimenziji 

435/50R19.5)

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

Lamele segajo do 2/3 v globino 

tekalne plasti

Lamele tvorijo dodatne oprijemne robove, kar 

pnevmatiki do pozne življenjske dobe 

zagotavlja dober oprijem s cesto

Oznaka 3PMSF; skladnost s strogo 

zakonodajo za zimske pnevmatike; kratka 

zavorna pot in boljši oprijem na mokri 

podlagi skozi celotno življenjsko dobo 

pnevmatike; brez vpliva na število 
prevoženih kilometrov in druge kriterije 

zmogljivosti

Zmes tekalne plasti, ki se manj 

segreva in je zelo odporna proti 

obrabi

Kemična sestava in polimerna mreža 

zagotavljata majhen kotalni upor ter veliko 

odpornost tekalne plasti in bočnega dela proti 
prekomerni obrabi.

Številni prevoženi kilometri in dober 

izkoristek goriva 

Večji volumen gume v 

podkanalski plasti pri dimenziji 

385/65R22.5

Boljša zaščita pred ujetim kamenjem ali grobo 

in zahtevno cestno površino, manjša 

nevarnost poškodbe ogrodja

Daljša življenjska doba pri zahtevnejših 

aplikacijah,večja odpornost proti 

poškodbam in boljše možnosti za 
obnavljanje
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CARGO 5 – oblika bočnice
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Povečana 
nosilnost

FRT (prostovrteča se 
pnevmatika)

3PMSF
& M+S



CARGO 5 – tehnični podatki

Šifra SAP
Osna 

pozicija
Dezen Dimenzija LI/SI 3PMSF

570307 prikolica CARGO 5 435/50R19.5 160 J * * * 

572260 prikolica CARGO 5 385/65R22.5 164 K (158 L) * * * 

570283 prikolica CARGO 5 385/55R22.5 160 K (158 L) * * * 
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* V razvoju


