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Zahteve trga: velika nosilnost
Povpraševanje po pnevmatikah za prikolice z nosilnostjo 10 ton v kombiniranem prevozništvu

• kupci v Franciji in Skandinaviji

• uskladitev linije za prikolice z nosilnostjo 10 ton v celotni ponudbi

• preprečitev napačnega nameščanja cestnih pnevmatik za namene kombinirane uporabe

Vse strožji predpisi za zimske pnevmatike: 3PMSF 
• Evropska zakonodaja za zimske pnevmatike predpisuje povečano zimsko zmogljivost za pnevmatike v kombiniranem prevozništvu 

(snežinka v gori s tremi vrhovi)

Možnost povezav pri sodobnem upravljanju voznih parkov: RFID 
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Namembnost

• Za vse tovornjake v dandanašnjih zahtevnih 

razmerah, ki pokrivajo širok spekter uporabe, 

od kombiniranih do terenskih prevozov 

• Za sodobno delovno okolje, ki zahteva 

učinkovitost na cesti ter trpežnost in oprijem 

na makadamskih cestah

• Voznim parkom zagotavlja pnevmatike, 

skladne z zahtevami za simbol snežinke v 

gori s tremi vrhovi
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Značilnosti

Glavne značilnosti:

• homologacija za oznako 3PMSF: povečana 

zimska zmogljivost; popolna skladnost s 

predpisi EU glede zimskih pnevmatik

• povečana nosilnost (LI 164 = 10 t/os)

• RFID – možnost povezave
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Dezen tekalne plasti

Značilnost
Široka tekalna plast z več radiji

Kako deluje
Široka in globoka tekalna plast zagotavlja velik 
volumen obrabljive gume, medtem ko dezen z več 
radiji zagotavlja enakomerno porazdelitev pritiska na 

podlago

Prednost
Enakomerna obraba, številni prevoženi kilometri
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Dezen tekalne plasti

Značilnost
Cikcakast osrednji kanal

Kako deluje
Kanal je tako daljši, obenem pa s svojo obliko nudi 
dodatne oprijemne robove

Prednost
Večja učinkovitost zaviranja in boljši oprijem na 
mokri podlagi, oznaka 3PMSF
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Dezen tekalne plasti

Značilnost
Masivna središčna rebra

Kako deluje
Robustni bloki v osrednjem delu kljubujejo velikemu 
navoru in grobi vozni podlagi

Prednost
Povečana odpornost proti poškodbam ter trganju in 
luščenju
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Dezen tekalne plasti

Značilnost
Izmetači kamenja skupaj z dvojnimi koti kanalov 

Kako deluje
Izmetači kamenja med kotaljenjem pnevmatike 
izvržejo ujete kamne; spremenljivi koti kanalov 
zmanjšujejo oprijem na kamenju

Prednost
Večja sposobnost samočiščenja in zmanjšano 

zadrževanje kamenja; velika trpežnost karkase



Velika trpežnost in 

možnost obnavljanja ter 

obenem številni prevoženi 

kilometri in oznaka 3PMSF

Features & Advantages

OMNITRAC  T

APRIL 2020

ZNAČILNOSTI DELOVANJE PREDNOSTI

Široka tekalna plast z več 

radiji

Široka in globoka tekalna plast 

zagotavlja velik volumen obrabljive 

gume, medtem ko dezen z več 

radiji zagotavlja enakomerno 

porazdelitev pritiska na podlago

Enakomerna obraba, številni 

prevoženi kilometri

Cikcakast osrednji kanal Kanali so daljši, njihova oblika pa 

zagotavlja dodatne oprijemne 

robove

Večja učinkovitost zaviranja in 

boljši oprijem na mokri podlagi, 

oznaka 3PMSF

Masivna središčna rebra Robustni središčni bloki kljubujejo 

velikemu navoru in grobi vozni 

površini

Večja odpornost proti poškodbam 

ter trganju in luščenju

Izmetači kamenja in dvojni koti 

kanalov

Izmetači kamenja med kotaljenjem 

pnevmatike izvržejo ujete kamne; 

spremenljivi koti kanalov 

zmanjšujejo oprijem na kamenju

Boljše samočiščenje in manj 

zadrževanja kamenja; velika 

trpežnost karkase
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Območje 

zakonskih 
oznak

OMNITRAC T 385/65R22.5
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Nov videz bočnice

Nadgrajena bočnica s sodobnim 

videzom, lahko čitljivimi oznakami 

in jasno označeno dimenzijo

NOVO!

Območje 

dimenzije

Območje 

znamke

3PMSF

Povečana 

nosilnost

RFID
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Prava pnevmatika za vsak posel

PONUDBA TOVORNIH PNEVMATIK GOODYEAR

SEPTEMBER 201914

Prevozi GOODS GRADBENIŠTVO PEOPLE

Vrsta ceste
Regional

Kombinirana 

uporaba

Terenska 

vožnja City Inter-Regional
Highway

ZIMA

FUELMAX
PERFORMANCE

FUELMAX GEN-2

KMAX GEN-2

ULTRA GRIP MAX

OFF-

ROAD

URBAN

URBAN WTS

MARATHON 

COACH

ULTRA GRIP 

COACH

OMNITRAC

Pnevmatike OMNITRAC T  smo namensko razvili za vozila, ki opravljajo kombinirane prevoze, saj se ponašajo z veliko 

nosilnostjo in povečano zimsko zmogljivostjo.

OMNITRAC 

HEAVY DUTY

OMNITRAC  T



Tehnični podatki
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IME DEZENA PNEVMATIKE DIMENZIJA
INDEKS 

NOSILNOSTI

SIMBOL 

HITROSTI
3PMSF

IZKORISTEK 

GORIVA

OPRIJEM NA 

MOKREM

EMISIJE 

HRUPA (DB)

OMNITRAC T 385/65R22.5  HL* 164 (158) K (L)  C B 72  ))

*    S tehnologijo DuraShield



Hvala za pozornost


