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Bridgestone Polska
Dane kontaktowe najbliższego autoryzowanego dealera
opon Bridgestone są dostępne na naszej stronie internetowej

Większe oszczędności na paliwie.
Zmniejszony wpływ na środowisko.
Odkryj nową oponę ECOPIA H-TRAILER 001.
Nowy przedstawiciel serii najbardziej ekologicznych i ekonomicznych 
opon do samochodów ciężarowych Bridgestone.
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Jak pokazano na wykresie, model ECOPIA H-TRAILER 001 zapewnia tę 

samą żywotność, odporność na uszkodzenia i nierównomierne zużycie 

oraz możliwość bieżnikowania co poprzednik.

W porównaniu z R109 Ecopia opona ECOPIA H-TRAILER 001 zapewnia 

lepsze właściwości w obszarach:

- przyczepności i skuteczności hamowania na mokrej nawierzchni

- oporu toczenia i związanego z tym zużycia paliwa.

Możliwość 
bieżnikowania

Nierównomierne zużycie

Opór toczenia

Żywotność

Odporność na nierównomierne zużycie

Przyczepność na 
mokrej nawierzchni

Poprzednik: R109 Ecopia

ECOPIA H-TRAILER 001

 Przedstawiamy najnowszą propozycję z naszej flagowej serii ekologicznych opon segmentu premium: model ECOPIA H-TRAILER 001. 

Konstrukcja bieżnika oraz skład mieszanki gumowej nowej opony z serii ECOPIA H-TRAILER 001 sprawiają, że jest ona wyjątkowo przyjazna 

dla środowiska. Dzięki zmniejszonemu oporowi toczenia i lepszej przyczepności na mokrej nawierzchni opona powoduje zmniejszenie 

zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla bez uszczerbku dla poziomu bezpieczeństwa i żywotności opony.

nowy system nazewnictwa

Paliwo stanowi jedną z największych pozycji w kosztach 

operacyjnych flot. Zmniejszenie oporu toczenia może zaowocować o

w porównaniu ze starszymi modelami serii Bridgestone Ecopia.

ECOPIA H-TRAILER 001 to nazwa zgodna z nowym, wygodniejszym systemem nazewnictwa opon Bridgestone. Nowe, bardziej przejrzyste i 
zrozumiałe nazewnictwo odzwierciedla dwa najważniejsze aspekty prawidłowego użytkowania opony: typ nawierzchni (H oznacza Highway, 
czyli autostrady) i oś (Trailer, czyli naczepa).

mieszanka standardowa: 
niepotrzebne tarcie wymaga 
większego poboru energii

mieszanka nanoPro-techtm: 
mniejsze tarcie umożliwia takie 
samo odkształcanie z mnie-
jszym poborem energii

Kordy ze stalowych linek nawinięte na 
pierwszej i drugiej warstwie opasania 
zwiększają trwałość karkasu, pozwalają 
przenosić większe obciążenia i zwiększają 
możliwości bieżnikowania.

mniejszym zużycia 
paliwa

Przeprowadzone przez Bridgestone oraz niezależne jednostki testy 

drogowe* wykazały znaczącą redukcję oporu toczenia w przypadku 

opon ECOPIA H-STEER 001, ECOPIA H-DRIVE 001 oraz ECOPIA  

H-TRAILER 001 w porównaniu ze starszymi modelami serii Ecopia.

*Na podstawie testów drogowych TÜV SÜD.

Opona ECOPIA H-TRAILER 001 jest zbudowana z opraco-
wanej przez Bridgestone mieszanki NanoPro-TechTM,  
która zapewnia ograniczenie strat energii w zewnętrz-
nych warstwach opony. Zmniejszenie utraty energii 
skutkuje mniejszym oporem toczenia, co przekłada 
się na większą trwałość i odporność na ścieranie bez 
uszczerbku dla właściwości użytkowych opony.

Mieszanka NanoPro-TechTM firmy Bridgestone zapewnia 
mniejsze zużycie paliwa przy utrzymaniu trwałości i 
odporności na ścieranie na poziomie zbliżonym do 
innych opon Bridgestone segmentu premium.

Rozmiar Wskaźnik 
obciążenia

Symbol 
pręd-
kości

Szero-
kość 
(mm)

Średnica 
ogólna 
(mm)

Promień sta-
tyczny przy 
obciążeniu 

(mm)

Obwód tocze-
nia (mm) przy 

prędk. 90 km/h 
(tol. ± 2%)

Rozmiar 
obręczy 

(cale)

Opcjonalny 
rozmiar 
obręczy 

(cale)
 

385/55R22.5
158 L

386 996 464 3018 12.25 11.75 B C 73 dB
160 K

5%

OchrOna śrOdOwiska

niski oPór toczenia zaawansowane technologie

wysOka OszczędnOść paliwa

dOsTępnE rOzMiary OpOn


