
  FUELMAX GEN-2. 
 Economie excelentă de carburant, 
 cu tracțiune foarte bună în orice 
 condiții de vreme. 
Welcome to the next Generation.



Gama FUELMAX S GEN-2 oferă consum optim de carburant și permite 
flotei să facă față provocărilor multiple pe care le pot întâmpina zilnic. 

Dispune de tehnologia Intellimax Rib, care oferă un kilometraj ridicat și 
direcție preciză, cu lamele flexomatice adânci, pentru frânare pe supra-
fețe umede și pe timp de iarnă. Anvelopele FUELMAX GEN-2 conțin 
marcajul 3PMSF pentru a îndeplini cele mai stricte reguli de iarnă.Noua gamă FUELMAX GEN-2 este concepută special pentru vehiculele care operează pe distanțe lungi, oferind în 

același timp o eficiență ridicată a consumului de carburant, combinată cu kilometraj sporit, tracțiune și emisii reduse de 
zgomot. Este alegerea ideală pentru flotele care caută o anvelopă echilibrată de distanțe lungi. În plus,  toate anvelopele 
de direcție și de tracțiune au marcaj 3PMSF pentru a face față celor mai restrictive legislații de iarnă.

Caracteristicile noii game FUELMAX GEN-2 

	 	Economie	de	carburant,	compuși	ai	benzii	de	rulare	
rezistenți	la	abraziune,	distribuție	egală	a	presiunii	

	 	Tracțiune	îmbunătățită	pe	toată	durata	de	viață	a	anvelopei,	
cu	performanță	crescută	pe	orice	timp	de	vreme	și	marcaj	
3PMSF	pe	axa	de	direcție	și	tracțiune

  Consum excelent de carburant, randament kilometric 
ridicat	și	tracțiune

 Noua gamă Goodyear 
 FUELMAX GEN-2 

Transport Goods Construcții Transport persoane

Tipul de drum Autostradă Regional Servicii mixte Off-road Urban Inter-Regional

FUELMAX
Performance

OFF
ROAD

OMNITRAC 
MSS II / MSD II

OMNITRAC URBAN MARATHON
COACH

URBAN WTS ULTRA GRIP
COACH

FUELMAX GEN-2 este dezvoltat special pentru vehiculele care funcționează predominant pe distanțe lungi, oferind o 
eficiență ridicată a consumului de carburant, combinată cu un kilometraj ridicat și o tracțiune sporită.

FUELMAX S GEN-2

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

1 Caneluri deschise ale umărului Canelurile deschise facilitează dispersia apei Aderență pe umed îmbunătățită

2 Lamele flexomatice adânci Lamelele flexomatice se închid la contactul cu
carosabilul, permițând blocurilor să se interconecteze

Distanță scurtă de frânare, combinată cu consum optim de 
carburant și randament kilometric ridicat

3 Tehnologia IntelliMax Rib Legăturile rigide se conectează atunci când anvelopa 
rulează pentru a oferi aderență Direcție foarte precisă și kilometraj ridicat

4 Distribuție uniformă a presiunii Distribuția uniformă a presiunii garantează uzură uniformă 
pe toată durata de viața a anvelopei

Uzură uniformă pe toată durata de viață a anvelopei, 
kilometraj ridicat într-o gamă largă de aplicații și sarcini

Dimensiune
Indice

de sarcină
Simbol

de viteză
Lățimi posibile 

ale jantei Cometarii

Eficiența consu-
mului de carburant

Aderență
pe ud

Emisii
de zgomot (dB)

295/80 R 22.5 154/149 M 8.25/9.00 High load, În curs de dezvoltare
315/80 R 22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 B B 71 
315/70 R 22.5 156/150 L 9.00/9.75 High load B B 70 
385/65 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B 70 
295/60 R 22.5 150/147 (149/146) K (L) 8.25/9.00 B C 71 
315/60 R 22.5 154/148 L 9.00/9.75 High load, În curs de dezvoltare
385/55 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B 71 
355/50 R 22.5 156 (152) K (L) 11.75 High load, În curs de dezvoltare
375/50 R 22.5 156 K 11.75 În curs de dezvoltare

Date tehnice

Anvelopele FUELMAX S GEN-2pot fi recanelate și reșapate, astfel flotele pot alege Conceptul Multiple Life (anvelopă nouă-
recanelată-reșapată-recanelată) pentru un cost optimizat per kilometru.

Reșapare și recanelare

Recomandări pentru recanelare

Anvelopa nouă Uzură 80% Anvelopă recanelată

Adâncimea maximă de recanelară 3mm, lățimea maximă de recanelare 6-8 mm

[DIRECȚIE]

KMAX GEN-2
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Anvelopa nouă Uzură 80% Anvelopă recanelată

Anvelopa	potrivită	pentru	fiecare	tip	de	transport

 Gama de anvelope 
 de camion Goodyear 

	 	Eficiență	optimă	a	consumului		
de	combustibil,	performanțe	all	
weather	și	kilometraj	îmbunătățit



	 	Rezistență	scăzută	la	rulare,	
economie	de	carburnat	și	
kilometraj	ridicat

	 	Eficiență	ridicată	a	consumului	
de	carburant,	kilometraj	ridicat,	
tracțiune	și	emisii	reduse	de	
zgomot	

Anvelopa FUELMAX D GEN-2 oferă un potențial ridicat de 
economie de combustibil, prin rezistență optimă la rulare, într-un 
pachet bine echilibrat pentru aplicații inter-regionale și lungi.

Tracțiune excelentă, capacități îmbunătățite în orice condiții de 
vreme, pe toată durata de viață a anvelopei și face față celor mai 
stricte legislații de iarnă.

FUELMAX T
FUELMAX T este caracterizat printr-o cavitate multiradială și un 
material compozit special, ce oferă rezistență foarte scăzută la rulare, 
pentru o economie excelentă de combustibil, combinat cu randament 
kilometric îmbunătățit, frânare bună pe umed și emisii reduse de 
zgomot.

Noua geometrie a talonului în combinație cu materialele moderne 
crează o structura robustă a carcasei, pentru reșapare mai ușoară și 
durată de viață extinsă a anvelopei.

Dimensiune
Indice

de sarcină
Simbol

de viteză
Lățimi posibile 

ale jantei Cometarii

Eficiența consu-
mului de carburant

Aderență
pe ud

Emisii
de zgomot (dB)

385/55R22.5 160 (158) K (L) 11.75/12.25 A C 70 
385/65R22.5 164 (158) K (L) 11.75/12.25 High load A C 69 
435/50R19.5 160 J 14.00/15.00 A C 73 
435/50R19.5 164 J 14.00/15.00 High load A C 70 

Anvelopele FUELMAX T pot fi recanelate și reșapate, astfel flotele pot alege Conceptul Multiple Life (anvelopă nouă-recanelată-
reșapată-recanelată) pentru un cost optimizat per kilometru.

Recomandări pentru recanelare

Anvelopa nouă
Adâncimea maximă de recanelară 3mm, lățimea maximă de recanelare 6-8 mm

[REMORCĂ]FUELMAX D GEN-2

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

1 Densitate ridicată și adâncime mare de profil
Lamelele coboară până la 100% din adâncimea benzii de 
rulare pentru a crea muchii ascuțite, pe toată durata de viață 
a anvelopei

Tracțiune pe toată durata de viață a anvelopei, pe toate 
tipurile de suprafață; performanță bună la frânare pe ud, 
3PMSF

2 Caneluri largi ale umărului
Deschizăturile nervurilor de pe umărul anvelopei creează muchii 
ascuțite ce oferă tracțiune sporită și ajută la evacuarea apei și 
noroiului

Tracțiune pe toată durata de viață a anvelopei

3 Tehnologia IntelliMax Groove 
Canelurile centrale în formă de picătură de apă se închid 
atunci când anvelopa rulează. Canelurile fac banda de 
rulare mai rigidă.

Rezistență redusă la rulare

4
Orificii de măsurare a adâncimii de profil în canelurile 
IntelliMax

16 ferestre de măsurare poziționate pe banda de rulare 
oferă vizibilitate asupra canelurilor IntelliMax

Adâncime de profil ușor de măsurat pe toată suprafața 
benzii de rulare

5
Economie de carburant, compus al benzii de rulare 
rezistent la abraziune

Legăturile puternice din rețeaua de polimeri asigură o 
rezistență ridicată la abraziune.

Rezistență redusă la rulare, rezistență la uzură, randament 
kilometric ridicat

6 Distribuție uniformă a presiunii Noul design și forma carcasei previne uzura neuniformă Uzură uniformă a benzii de rulare și randament kilometric 
ridicat

[TRACȚIUNE]
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FUELMAX D GEN-2 poate fi reșapată și recanelată și a fost dezvoltată conform Conceptului Multiple Life - permițând flotelor să 
utilizeze cât mai eficient anvelopele și să reducă substanțial costul per kilometru.

Recomandări pentru recanelare

Anvelopa nouă Uzură 80% Uzură 80%Anvelopă recanelată Anvelopă recanelată
Adâncimea maximă de recanelară 3mm, lățimea maximă de recanelare 6 mm

Dimensiune
Indice

de sarcină
Simbol

de viteză
Lățimi posibile 

ale jantei Cometarii

Eficiența consu-
mului de carburant

Aderență
pe ud

Emisii
de zgomot (dB)

295/80 R 22.5 152/148 M 8.25/9.00 În curs de dezvoltare
315/80 R 22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 B C 73 
315/70 R 22.5 154/148 (152/148) L (M) 9.00/9.75 B B 73 
295/60 R 22.5 150/147 (149/146) K (L) 8.25/9.00 În curs de dezvoltare
315/60 R 22.5 152/148 L 9.00/9.75 B C 73 

6

"FRT" înseamnă "anvelopă cu rulare liberă" și este un marcaj legal conform reglementărilor UNECE NR.54, care indică faptul că anvelopa este special creată și destinată echipării axelor pentru remorci și axelor vehiculelor motorizate, altele decât 
cele pentru direcție și tracțiune. Astfel, aceste anvelope pentru remorci marcate cu inscripția "FRT" trebuie utilizate exclusiv pe axele de remorcă. Goodyear Dunlop nu garantează și nu își asumă răspundere pentru anvelopele FRT montate fără a 
ține cont de aceste recomandări.

1

3
2

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

1 Bandă de rulare din siliciu Kilometraj ridicat și aderență bună pe carosabil ud Combinație de aderență pe carosabil ud, rezistență redusă 
la rulare și potențial kilometric ridicat

2 Cavitate multiradială Distribuție uniformă a presiunii, volum ridicat de cauciuc Uzură uniformă, rezistență scăzută la rulare, potențial 
excelent de economie de carburant

3 Caneluri late și solide ale umerilor Foarte rezistent împotriva uzurii umărului, reduce uzura 
neuniformă în ultilizarea pe aplicații de distanțe lungi

Durată de viață extinsă a anvelopei, stabilitate și 
manevrabilitate îmbunătățite

Date tehniceDate tehnice

Reșapare și recanelareReșapare și recanelare



Identificare RFID 
Cipurile RFID sunt integrate în toate anvelopele FUELMAX S și D 
GEN-2
Marcajul electronic RFID este integrat în interiorul anvelopelor și permite identificarea și 
conectarea rapidă sistemul de management al anvelopelor. RFID conține informații standard 
ISO conform SGTIN96. 

Anvelopele pot comunica cu o bază de date la nivel de număr unic de serie, fapt ce oferă un 
management mai ușor al acestora.

RFID logo:

Laterală nemarcată

Laterală marcată

Prin procesul de reșapare TreadMax MoldCure, 
Goodyear permite flotelor să-și optimizeze 
perfomanțele celor mai recente anvelope de camion 
Goodyear. Goodyear TreadMax sunt produse utilizând 
aceași bandă de rulare și materiale ca cele folosite 
pentru anvelopele noi, prin utilizarea carcaselor
MaxTechnology. Astfel, Goodyear TreadMax oferă 
performanțe similare unei anvelope noi și le permite 
flotelor să-și minimizeze investiția în cele mai recente 
produse dezvoltate de Goodyear.
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Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
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www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ANVELOPE

SERVICE 
NETWORK

FLEET

TruckForce este 
rețeaua Goodyear 

de service-uri pentru 
anvelope de camion, 

cu peste 2000 de 
locații în Europa.

Indiferent de 
dimensiunea flotei, 

Goodyear Total 
Mobility este alături de 

dumneavoastră.

Peste 400 de anvelope 
premium noi și 

reșapate, de camion și 
autocar
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ServiceLine24h
Multiple Life Concept

SOLUTIONS


