
Kompletní řada výkonných, komfortních
a robustních pneumatik pro Váš autobus

 Pneumatiky Goodyear 
 pro autobusy 



MARATHON COACH [VŠECHNY NÁPRAVY]

Komfort a rovnoměrné opotřebení
pro optimální kilometrový výkon

Goodyear MARATHON COACH je asymetrická pneumatika určená 
k montáži pro všechny nápravy autobusu.

Asymetrický design zabraňuje nepravidelnému opotřebení 
typickému pro tento typ vozidel a poskytuje vynikající kilometrový 
výkon, skvělé vlastnosti v jakémkoliv ročním období a komfort jak 
pro řidiče, tak pro jeho cestující.

Vlastnosti Jak to funguje Výhody

1 Pevná ramena Zajišťují vynikající stabilitu v zatáčkách

Menší opotřebení a vysoký počet kilometrù

2 Asymetrický dezén Zesílené bočnice pro lepší ochranu před 
poškozením

3 Vysoké množství lamel Vysoká hustota lamel pro zlepšenou přilnavost 
za mokra Skvělý záběr a brzdění

4 Drážky proti zachycování kamínků Předchází zachytávání kamínkù a defektùm Dlouhá životnost kostry a lepší 
protektorovatelnost

Technická data

Max. hloubka prořezání 3 mm, šířka prořezání 6 - 8 mm.

MARATHON COACH je prořezávatelný a protektorovatelný a byl vyvinut dle konceptu ‘Multiple Life Concept’, 
který umožňuje flotilám co nejlépe využít vlastnosti pneumatik a podstatně snižuje náklady na kilometr.

Protektorování a prořezání

80% opotřebení Prořezaná penumatikaNová pneumatika

Doporučení pro prořezání
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Rozměr Index nosnosti Rychlostní kategorie Mož. šířky ráfku Poznámka

Úspora paliva
Přilnavost za 

mokra Hlučnost (dB)

295/80R22.5 154/149 M 8.25/9.00 Vyšší nosnost C B 71 )
315/80R22.5 156/150 (154/150) L(M) 9.00/9.75 B B 70 )



ULTRA GRIP COACH [HNACÍ]

Optimální záběr v zimě a skvělý 
kilometrový výkon

Goodyear ULTRA GRIP COACH je zimní záběrová pneumatika, 
která je navržena tak, aby vyhovovala všem autobusům v těžkých 
zimních a sněhových podmínkách.

Díky 3D vaflovým lamelám poskytuje optimální záběr za všech 
podmínek, zatímco směrová konstrukce omezuje hluk a zajišťuje 
optimální kilometrový výkon.

Vlastnosti Jak to funguje Výhody

1 Vysoká hustota záběrových hran a lamel Zajišťují větší záběr na kluzkém povrchu

Optimální záběr v zimě

2 Široké klikaté drážky Odvádí vodu a rozbředlý sníh

3 Směrový dezén běhounu Postupný kontakt s vozovkou zlepšuje brzdné 
vlastnosti na mokré vozovce

Menší opotřebení a vysoký počet 
kilometrů

3D vaflové lamely Lamely pomáhají snadnému odvalování a 
poskytují stabilitu a bezpečnost Vysoký kilometrový výkon a zimní trakce

Rozměr Index nosnosti Rychlostní kategorie Mož. šířky ráfku Poznámka

Úspora paliva
Přilnavost za 

mokra Hlučnost (dB)

295/80R22.5 154/149 M 8.25/9.00 Vyšší nosnost D C 72 )
315/80R22.5 156/150 (154/150) L(M) 9.00/9.75 D C 73 )

Technická data

Max. hloubka prořezání 3 mm, šířka prořezání 6 - 8 mm.

ULTRA GRIP COACH je prořezávatelný a protektorovatelný a byl vyvinut dle konceptu ‘Multiple Life 
Concept’, který umožňuje flotilám co nejlépe využít vlastnosti pneumatik a podstatně snižuje náklady na 
kilometr.

Protektorování a prořezání

80% opotřebení Prořezaná pneumatikaNová pneumatika

Doporučení pro prořezání
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www.goodyear.eu/truck

VLEČENÁ NÁPRAVA

O = VNĚJŠÍ (OUTSIDE)
 I = VNITŘNÍ (INSIDE)
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MARATHON COACH POUŽITÍ 


