
Gama opon do pojazdów 
ciężarowych i autobusów 2014

EcoPia h-stEEr 001
Większa oszczędność paliwa.
Mały wpływ na środowisko.

r-stEEr 001
Uniwersalna i wielofunkcyjna 
opona na oś kierującą.
Duża odporność na
nierównomierne zużycie.

M840
Wysoka odporność na przecięcia i 
wyszczypania.
Szerokie i głębokie rowki bieżnika 
dla długiej żywotności opony.

L317
Terenowa opona do zastosowania 
na wszystkich pozycjach w pojaz-
dach pracujących w kopalniach i 
przy wycince.
Bardzo głęboki bieżnik dla długiej 
żywotności i wyjątkowej trakcji.

L317
Terenowa opona do zastosowania 
na wszystkich pozycjach w pojaz-
dach pracujących w kopalniach i 
przy wycince.
Bardzo głęboki bieżnik dla długiej 
żywotności i wyjątkowej trakcji.

r192
Doskonała ochrona ścian bocznych 
minimalizuje otarcia i zadrapania 
spowodowane przez krawężniki.

M788 EVo/M788
Całoroczna opona autobusowa i 
autokarowa do zastosowania na 
wszystkich osiach.
Zwiększona nośność opony.

w958
Opona prowadząca doskonała na 
warunki srogiej zimy.

M788 EVo/M788
Całoroczna opona autobusowa i 
autokarowa do zastosowania na 
wszystkich osiach.
Zwiększona nośność opony.

w990
Standardowa, zimowa opona 
napędowa dla wyjątkowej trakcji 
na śniegu i lodzie.

M852
Przeznaczona do naczep opona 
o wysokiej wytrzymałości wspaniale 
sprawdzająca się podczas zimowej 
jazdy po drogach i w terenie.

M788/M788 EVo
Całoroczna opona autobusowa i 
autokarowa do zastosowania na 
wszystkich osiach.
Zwiększona nośność opony.

M788
Standardowe opony zimowe 
doskonale sprawdzające się w 
niskich temperaturach.

w970
Opony na oś napędową do auto-
busów i samochodów ciężarowych 
jeżdżących w trudnych warunkach 
zimowych.

r192
Doskonała ochrona ścian 
bocznych minimalizuje 
otarcia i zadrapania 
spowodowane przez 
krawężniki.

GrEatEc r173
Niskoprofilowa, pojedyncza 
opona napędowa do 
autobusów i autokarów.
Lekkie wagowo 
rozwiązanie dla 
maksymalnej zdolności 
ładunkowej.

M788/M788 EVo
Całoroczna opona auto-
busowa i autokarowa do 
zastosowania na wszystkich 
osiach.
Zwiększona nośność opony.

M840
Wysoka odporność na przecięcia i 
wyszczypania.
Szerokie i głębokie rowki bieżnika 
dla długiej żywotności opony.

M844
Ochrona ścian bocznych dla popra-
wienia odporności na przecięcia, 
rozdarcia i otarcia.
Wytrzymały, odporny na przecięcia 
bieżnik.

M748
Opona do użytku w warunkach 
drogowo- terenowych.
Wysoka wytrzymałość.

L355
Opona napędowa do użytkowania 
w warunkach drogowych i tereno-
wych.
Solidna rzeźba bieżnika i wysoka 
trakcja na nierównych nawierzch-
niach.

r-DriVE 001 
Doskonały przebieg.
Uniwersalna i 
wielofunkcyjna opona
na oś napędową.

EcoPia h-DriVE 001
Większa oszczędność paliwa.
Mały wpływ na środowisko.

M749 Ecopia
Opona na oś napędową 
zapewniająca efektywne zużycie 
paliwa.
Doskonała trakcja i prowadzenie na 
mokrej nawierzchni.

GrEatEc M709 Ecopia
Opona niskoprofilowa do montażu 
pojedynczego na osi napędowej 
zapewniająca efektywne zużycie 
paliwa.
Technologia “Low Energy Pattern” 
dla niskich oporów toczenia.

r109 Ecopia
Opona na osie naczepy/przyczepy  
zapewniająca efektywne zużycie paliwa.
Bez kompromisów w zakresie  
żywotności, odporności na nieregu-
larne zużycie i osiągów na mokrej 
nawierzchni.

EcoPia h-traiLEr 001
Opona na osie naczepy/przyczepy
zapewniająca efektywne zużycie
paliwa.
Lepsza przyczepność na mokrej 
nawierzchni i niższe opory toczenia.

r166ii
Niskoprofi lowa opona do pojedyn-
czego montażu w naczepach typu 
mega.

r249 Ecopia/r249 EVo Ecopia
Opona na oś kierowaną zapewniająca 
efektywne zużycie paliwa.
Wyższa nośność osi kierującej 
opracowana z uwzględnieniem 
wymogów EURO VI.

r297/r297 EVo
Doskonała kierowalność na mokrej 
i suchej nawierzchni.
Wyższa nośność osi kierującej 
opracowana z uwzględnieniem 
wymogów EURO VI.

M729
Opona napędowa. 
Doskonała kierowalność na 
mokrej i suchej nawierzchni.

M788 
Opona na wszystkie osie do 
lekkich ciężarówek i pojazdów 
dostawczych.

M730
Solidna, wytrzymała opona 
napędowa zaprojektowana 
z myślą o ciężarówkach z 
retarderem.

r168
Opona o wysokiej wytrzymałości 
do przyczep i naczep.
Szeroka powierzchnia kontaktu 
opony z podłożem dla bardziej 
regularnego rozkładu ciśnienia.

M788 
Opona na wszystkie osie 
do lekkich ciężarówek i 
pojazdów dostawczych.

r166ii
Niskoprofilowa opona do pojedyn-
czego montażu w naczepach typu 
mega.
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r249ii EVo Ecopia
Niższe opory toczenia oraz 
dłuższe przebiegi.
Zwiększone indeksy nośności, 
dostosowane do wymogów 
EURO VI.

u-aP 001
Wysoki wskaźnik nośności 
doskonale odpowiadający 
potrzebom współczesnego 
transportu miejskiego.
Trwały karkas zapewniajacy długi 
okres użytkowania i możliwość 
bieżnikowania.

u-aP 001
Wysoki wskaźnik nośności 
doskonale odpowiadający 
potrzebom współczesnego 
transportu miejskiego.
Trwały karkas zapewniajacy 
długi okres użytkowania i 
możliwość bieżnikowania.

r168PLus
Wyjątkowo trwały karkas.
Zaawansowana technologicznie 
budowa bieżnika i skład mieszanki 
gumowej zapewniający doskonałe 
osiągi.


