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Nowa opona U-AP 001
przewyższa swojego poprzednika
Opona autobusowa Bridgestone nowej generacji U-AP 001, przewyższa swojego poprzednika R192 w pełnym zakresie kluczowych kryteriów:
Dłuższa żywotność opony, niższy koszt
w przeliczeniu na kilometr
Lepsze hamowanie na mokrej
nawierzchni,
lepsza
przyczepność

Wysoka
podatność na
wielokrotne bieżnikowanie, dłuższa
żywotność opony

Lepsze zachowanie na
śniegu,
poprawa bezpieczeństwa

Wyższa podatność
na pogłębianie,
wydłużona żywotność opony

Wyższa odporność na
nierównomierne zużycie

Zwiększony wskaźnik obciążenia
większa nośność

R192

U-AP 001

U-AP 001 Dostępne rozmiary
Rozmiar

275/70 R 22.5
245/70 R 19.5*

Wskaźnik
obciążenia

Symbol
prędkości

150/148

J

152/148

E

136/134

L

D

B

73 dB

do potwierdzenia

(*) dostępna w 2015 r.

Opony bieżnikowane Bandag U-AP 001 dostępne we wszystkich rozmiarach w 2015 r.

Nowe nazewnictwo
U-AP 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 (U oznacza transport miejski) i oś (AP — na wszystkie osie).
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Solidna opona

Solidna opona
Nowa opona Bridgestone U-AP

Efektywność kosztowa

001

U-AP 001, nowa opona Bridgestone klasy premium z przeznaczeniem na wszystkie osie i do użytku miejskiego radzi sobie nadzwyczaj dobrze z wyzwaniami dzisiejszego transportu miejskiego.
Wytrzymała opona o wyższej nośności w porównaniu do swojego
poprzednika umożliwia przewożenie cięższych ładunków.

U-AP 001:
Zwiększona nośność przystosowana do wymogów współczesnego transportu publicznego*
(*) Norma Euro VI

Bridgestone U-AP 001, Twoja nowa solidna opona

Bezpieczeństwo
Przez cały rok

Dłuższa żywotność. Niski koszt
w przeliczeniu na km
Zespół inżynierów Bridgestone zoptymalizował konstrukcję,
karkas i mieszankę opony U-AP 001 pod każdym możliwym względem. Rezultat końcowy? 20% dłuższa żywotność opony* oraz
radykalne zmniejszenie kosztów w przeliczeniu na kilometr.

Nowa opona U-AP 001 zapewnia wymierną przewagę w zakresie trwałości
dzięki następującym cechom:
Osłona boczna zabezpiecza karkas przed uszkodzeniami bocznymi powodowanymi przez krawężniki
i inne zagrożenia na drodze. Zapewnia to większą
trwałość i zwiększoną podatność na wielokrotne
bieżnikowanie.

Jak udało się to osiągnąć?
Nowa opona U-AP 001 zapewnia:
• Wyższą odporność na nierównomierne zużycie,
co przekłada się na dłuższą żywotność
• Wyższy OTD, większy przebieg i lepsza podatność na
pogłębianie
• Szersze i solidniejsze żebra
barkowe zapewniające wyższą
odporność na ścieranie podczas
manewrowania
• Szerszy bieżnik (+5%) zapewniający lepszą przyczepność i zwiększony przebieg.

• Większa podatność na wielokrotne bieżnikowanie dzięki
wytrzymałemu karkasowi Bridgestone o sprawdzonej
trwałości.

Dzięki efektywniejszemu
rozmieszczeniu oznaczeń na ścianie bocznej
(bliżej stopki) nie będą
już one zanikać w wyniku
zdzierania

Nowy kształt i położenie
wskaźnika zużycia na
ścianie bocznej — większa
czytelność

Ochraniacz ściany bocznej,
gruba warstwa specjalnej
mieszanki, która jest bardzo
odporna na uszkodzenia

Firma Bridgestone nieustanie dba o poprawę
bezpieczeństwa i komfortu Twoich pracowników
i klientów. Dlatego nowa opona U-AP 001 zapewnia:
• Doskonałą przyczepność i pewne hamowanie przez cały rok:
- Nadaje się do jazdy po błocie i świeżym lub topniejącym śniegu
(M+S), co zapewnia pewniejsze prowadzenie pojazdu w porównaniu z oponami standardowymi.
- Oznaczona symbolem alpejskim nadawanym oponom zimowym
zgodnie z rozporządzeniem ONZ R117.02, oznaczającym przystosowanie do warunków zimowych.
• Lamele o różnej głębokości poprawiające trakcję, prowadzenie
oraz zachowanie na mokrej nawierzchni i w warunkach zimowych.

U-AP 001:

Żywotność opony dłuższa o 20% w porównaniu z modelem R192

(*) na podstawie wewnętrznych testów porównawczych pomiędzy nową
oponą U-AP 001 a poprzednim modelem R192

Wydłużona
żywotność opony
Po zakończeniu pierwszego, bardzo długiego cyklu
eksploatacji opona U-AP 001 otrzyma drugie życie jako
Bandag U-AP 001, opona bieżnikowana klasy premium.
Parametry jakości, niezawodności i żywotności porównywalne z tymi, które zapewnia nowa opona Bridgestone…
pełne drugie życie opony.

