Prémiová kvalita v detailu
Pryžová směs
vlastní výroby

SPOLEHLIVÝ.
ODOLNÝ.
PRVOTŘÍDNÍ.

Záruka kvality

Funkční design běhounu
a dokonalá přilnavost

Nedělejte kompromisy. S prémiovými pneumatikami RECOM
využíváte výhody mnohých vlastností jednoho produktu:

✔ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
✔ ABSOLUTNÍ SPOLEHLIVOST
✔ VYSOKÁ HOSPODÁRNOST
✔ VYNIKAJÍCÍ KILOMETROVÝ VÝKON

Pneumatiky RECOM:
Stejně dobré jako nové ...
… a ještě mnohem lepší. S pneumatikami pro užitková
vozidla RECOM využíváte naše know-how předního
evropského odborníka na materiály a profily v oblasti
teplé protekorace.
Přesvědčte se o spoustě výhod prémiových
pneumatik RECOM:

✔ NEJLEPŠÍ TRAKČNÍ VLASTNOSTI
✔ OPTIMALIZOVANÝ VALIVÝ ODPOR
✔ MODERNÍ VZOREK
✔ STÁLOST A EKOLOGIE

VELKÁ ÚSPORA NÁKLADŮ

✔ SNÍŽENÉ EMISE HLUKU

Až o 40 % nižší náklady na kilometr v porovnání
s náklady pneumatik prémiových značek.

✔ OPTIMÁLNÍ ADHEZE ZA MOKRA
Změny produktů a technických údajů vyhrazeny.

✔ SKVĚLÉ DRŽENÍ STOPY
✔ VELMI DOBRÉ BRZDNÉ VLASTNOSTI

Prověřené kostry pneumatik
od značkových výrobců

Všechny modely a rozměry pneumatik
jsou nad zákonný rámec podrobeny
„ RECOM 130-%-výkonnostnímu
testu“. Při této zkoušce, kterou provádí akreditovaná firma PRÜFLABOR
NORD GMBH, se pneumatika podrobuje
testu po dobu 24 hodin při rychlosti
40 km/h a zatížení kola na 130 %
standardní zátěže.

SPOLEHLIVÝ.
ODOLNÝ.
PRVOTŘÍDNÍ.

PRÜFLABOR
NORD
Výkonnostní test dle
specifi kace KRAIBURG
zatížení kola + 30 %

Kilometrový proběh je naprosto srovnatelný s novými
pneumatikami – za stejných bezpečnostních standardů.

PŘÍNOS K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Až o 80 % méně emisí během výroby ve
srovnání s výrobou nových pneumatik.
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KVALITNÍ PNEUMATIKY S
DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

KRAIBURG TECHNOLOGIE
ZNAČKA

ZNAČKA
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TYRE SOLUTIONS

TYRE SOLUTIONS

Použití nejvyšších technologických standardů a
to od výběru koster až po závěrečnou kontrolu.
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ALLROUNDER
PRO HNACÍ NÁPRAVY

ZIMNÍ PROFIL
PRO HNACÍ NÁPRAVY

VYTRVALEC NA DLOUHÉ TRASY
PRO NÁPRAVY NÁVĚSŮ A PŘÍVĚSŮ

VYTRVALEC
PRO NÁPRAVY PŘÍVĚSU

•	
Pro hnací nápravy nákladních automobilů
v dálkové a regionální dopravě

• Pro hnací nápravy nákladních automobilů v
dálkové a regionální dopravě

•	Pro nápravy návěsů a přívěsů pro všechny typy
použití s převahou jízd na zpevněných vozovkách

• Podélně orientovaný profil

•	
Pravidelné opotřebení díky častému
přerušování profilových bloků lamelami

• Silně lamelovaný blokový profil s otevřenou geometrií ramen

•	Velmi odolné vůči příčnému namáhání

• Skvělá oděruvzdornost

• Pro nápravy návěsů, přívěsů a vlečené nápravy
v místní a dálkové dopravě

•	
Nejlepší přenos trakčních sil na povrch vozovky

• Nejlepší přenos trakčních sil na zimních vozovkách

•	Vysoký kilometrový proběh díky velké styčné
ploše profilu

•	
Celoroční pneumatiky s dobrými vlastnostmi v zimním období

• Celoroční pneumatiky s velmi dobrými vlastnostmi v zimním období

•	Stabilní jízdy díky masivní, uzavřené geometrii ramen.

•	
Vysoký kilometrový proběh díky velké styčné ploše profilu

• Optimální doba montáže: konec podzimu / začátek zimy

•	Vhodnost do zimy prověřena 3PMSF a značkou M+S

•	
Dobrý odvod tepla

• Extrémně vysoký kilometrový proběh díky velké styčné ploše profilu

• Speciální geometrie úhlu ramen pro chladný a klidný běh

•	
Vhodnost do zimy prověřena 3PMSF a M+S značkou

• Nemají směrově orientovaný profil, takže jsou použitelné
v každé poloze kola

• Vysoká odolnost při příčném namáhání u malých poloměrů zatáček

•	
Směrově orientovaný profil
•	
Tichý profil

• Směs s výborným odvodem tepla

• Dobrá přilnavost na mokré vozovce a na silnicích v zimě

•	
Šetří palivo díky konstrukci profilu

• Vhodnost do zimy prověřena 3PMSF a značkou M+S

Rozměry
315/70 R22.5

• Vysoká stabilita proti bočním smykovým silám

• Vynikající vzhled ramen pneumatiky

• Nízká spotřeba paliva, nízké emise CO2 a hladina hluku

Rozměry

Rozměry

Index nosnosti / Hloubka dezénu Dodatečné
rychlosti
označení

Index nosnosti / Hloubka dezénu Dodatečné
rychlosti
označení

Index nosnosti / Hloubka dezénu Dodatečné
rychlosti
označení

315/70 R22.5

154/150 L

21 mm

3PMSF / M+S

385/55 R22.5

160 K

15,5 mm

3PMSF / M+S

154/150 L

315/80 R22.5

156/150 K

21 mm

3PMSF / M+S

385/65 R22.5

160 J

15,5 mm

3PMSF / M+S

18 mm

3PMSF / M+S

• Ochrana kostry díky malému pohybu profilu
a směsi běhounu s výborným odvodem tepla

Rozměry

Index nosnosti / Hloubka dezénu Dodatečné
rychlosti
označení

435/50 R19.5

160 J

14 mm

3PMSF / M+S

