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Οι πελάτες στόλου μας διανύουν εκατομμύρια χιλιόμετρα κάθε χρόνο 

– και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της απόστασης πραγματοποιείται 

σε αυτοκινητόδρομους. Μεγάλες, συνεχόμενες διαδρομές που 

μεταφέρουν τα αγαθά των πελατών από την αποθήκη στον 

προορισμό τους με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Το FUELMAX PERFORMANCE είναι το ελαστικό αυτοκινητόδρομου 

που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τέλεια αυτές τις ανάγκες. Η 

ελαχιστοποίηση της αντίστασης κύλισης συμβάλλει στη μεγιστοποίηση 

της αποδοτικότητας καυσίμου σε αυτά τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, 

που σημαίνει ότι για κάθε χιλιόμετρο στον αυτοκινητόδρομο απαιτούνται 

λιγότερα καύσιμα και παράγονται λιγότερες εκπομπές CO2.

 

Με το FUELMAX PERFORMANCE, σας προσφέρουμε τη συντομότερη 

διαδρομή προς την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα. 

ΠΟΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΉΛΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Οι ιδιοκτήτες στόλου μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία ελαστικών της Goodyear ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Το FUELMAX PERFORMANCE σχεδιάστηκε για τους διαχειριστές στόλου που θέλουν να 
μειώσουν τις εκπομπές ρύπων και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα καυσίμου και των οποίων οι στόλοι 
πραγματοποιούν διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, χρησιμοποιώντας κυρίως τους αυτοκινητόδρομους. 

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΔΡΟΜΟΥ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΉΝ ΥΨΉΛΟΤΕΡΉ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΧΑΜΉΛΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

Χαμηλές εκπομπές, υψηλή 
αποδοτικότητα καυσίμου 
Χάρη στη χαμηλή αντίσταση κύλισης 
 
Επεκτάσιμη διάρκεια 
ζωής ελαστικού 
Υψηλή δυνατότητα αναγόμωσης 
μέσω σκελετών υψηλής ποιότητας
 
Χαρακτηριστικά για όλες 
τις καιρικές συνθήκες
Σήμανση 3PMSF
 
Υψηλά επίπεδα πρόσφυσης 
Kαθ'όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού

Μέγιστη 
χιλιομετρική 

απόδοση

Μέγιστη  
αποδοτικότητα  

καυσίμου
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FUELMAX 
PERFORMANCE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. 
Ευθείες/επίπεδο οδόστρωμα. 
Σπάνιες στάσεις.

ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΚΑΙ Β

Διαδρομές μεσαίων  
αποστάσεων. 

Κλίσεις και στροφές. 
Τακτικές στάσεις.

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ/ΤΟΠΙΚΑ

Διαδρομές μικρών αποστάσεων. 
Κλειστές στροφές. 

Σταμάτα/ξεκίνα.

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ

KMAX GEN-2

ΤΟ FUELMAX ENDURANCE  
ΕΙΝΑΙ Ή ΙΔΑΝΙΚΉ ΕΠΙΛΟΓΉ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΟΛΟΥΣ ΠΟΥ:

ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΉ 
ΜΕΙΩΣΉ ΤΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΉΝ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΉΤΑ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΟΥΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

FUELMAX PERFORMANCE 

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) 
Ετικέτες RFID είναι ενσωματωμένες σε όλα τα ελαστικά FUELMAX S και D PERFORMANCE. 

Η ενσωματωμένη στο ελαστικό ετικέτα RFID απλουστεύει την ταυτοποίησή του αλλά και τη 

συνδεσιμότητα με συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης ελαστικών. Η ετικέτα RFID 

περιέχει πληροφορίες προτύπου ISO κωδικοποιημένες κατά SGTIN96.  Τα ελαστικά μπορούν να 

επικοινωνούν με ένα δίκτυο τύπου cloud με τη βοήθεια του μοναδικού σειριακού αριθμού που 

διαθέτουν, βελτιστοποιώντας έτσι τη διαχείριση της ροής των ελαστικών.

FUELMAX  
ENDURANCEFUELMAX GEN-2
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FUELMAX  
PERFORMANCE
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΉΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΉΛΕΣ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΧΑΡΉ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ

FUELMAX D PERFORMANCE 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΉΤΉΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTELLIMAX 

GROOVE ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΉΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΕ 
ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΔΡΟΜΟΥΣ 

FUELMAX S PERFORMANCE
ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΉ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΉΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΚΑΙ ΧΑΜΉΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΟΣ 
ΑΞΟΝΑΣ

1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΕΛΜΑ ΕΞΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟ
Το δίκτυο πολυμερών που χρησιμοποιείται παρέχει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 

αντίστασης κύλισης, μειώνοντας την ποσότητα καυσίμου 

που καταναλώνεται και τις εκπομπές CO2. 

 
2. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΉΜΕΝΉ ΚΑΤΑΝΟΜΉ 
ΤΩΝ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ
Παρέχει ομοιόμορφη φθορά πέλματος μαζί με βελτιωμένη απομάκρυνση 

του νερού για βελτιστοποιημένο κράτημα σε βρεγμένο οδόστρωμα. 

3. ΒΑΘΙΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ
Οι εγκοπές φτάνουν στο 70% του βάθους του πέλματος και διατηρούν τις ακμές, 

παρέχοντας δυνατότητες 3PMSF, καλή πρόσφυση και επιδόσεις φρεναρίσματος 

σε βρεγμένο οδόστρωμα σε όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

4. ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΉ ΚΑΤΑΝΟΜΉ 
ΠΙΕΣΉΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Παρουσιάζει εξαιρετικά ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο 

αποτύπωμα σ’ ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φορτίου. Αυτό βοηθά 

στη διατήρηση ομοιόμορφης φθοράς πέλματος και υψηλής 

χιλιομετρικής απόδοσης σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTELLIMAX GROOVE
Οι αυλακώσεις IntelliMax ανοίγουν όταν έχουν φθαρεί κατά 

50%, αυξάνοντας το κράτημα και τη δυνατότητα απομάκρυνσης 

του νερού στα τελευταία στάδια της ζωής του ελαστικού.

 
2. ΒΑΘΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΉΡΕΣ ΧΑΡΑΚΙΕΣ 
Οι χαρακιές φτάνουν στο 70% του βάθους του πέλματος 

και διατηρούν τις ακμές, παρέχοντας δυνατότητες 3PMSF, 

καλή πρόσφυση και επιδόσεις φρεναρίσματος σε βρεγμένο 

οδόστρωμα σε όλη τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

3. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΉΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,  
ΜΕΙΓΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΥΡΙΤΙΟ
Η χημική σύνθεση του μείγματος ελαχιστοποιεί την αντίσταση 

κύλισης, συμβάλλοντας στην παροχή χαμηλών επιπέδων 

κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2. 

4. ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΉ ΚΑΤΑΝΟΜΉ  
ΠΙΕΣΉΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Παρουσιάζει εξαιρετικά ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο 

αποτύπωμα σ’ ένα ευρύ φάσμα συνθηκών φορτίου. Αυτό 

δημιουργεί ομοιόμορφη φθορά πέλματος και παρέχει υψηλή 

χιλιομετρική απόδοση σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.
4

3

ΚΙΝΉΤΉΡΙΟΣ 
ΑΞΟΝΑΣ

5 ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ 6 ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ
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FUELMAX PERFORMANCE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΉΣ
Τα ελαστικά FUELMAX PERFORMANCE είναι τόσο αναγομώσιμα όσο και επαναχαράξιμα και έχουν αναπτυχθεί για 

βελτιστοποιημένη βιωσιμότητα, επιτρέποντας στους στόλους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα 

των ελαστικών τους και να μειώσουν σημαντικά το κόστος ανά χιλιόμετρο και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 

FUELMAX S PERFORMANCE
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (315/70 R 22.5)

Νέο μείγμα πέλματος 80% φθαρμένο Επαναχαραγμένο ελαστικό

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6 ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ (385/55 R 22.5)

Νέο μείγμα πέλματος 80% φθαρμένο Επαναχαραγμένο ελαστικό

Νέο μείγμα πέλματος

Νέο μείγμα πέλματος

80% φθαρμένο

80% φθαρμένο

Επαναχαραγμένο ελαστικό

Επαναχαραγμένο ελαστικό

FUELMAX D PERFORMANCE

FUELMAX T

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6 mm.

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6 mm.

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6 mm.

Μέγιστο βάθος επαναχάραξης 3 mm, πλάτος επαναχάραξης 6-8 mm.

1. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΟΜΑΣ  
ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΥΡΙΤΙΟ 
Παρέχει ένα συνδυασμό καλού κρατήματος σε 

βρεγμένο οδόστρωμα, χαμηλής αντίστασης 

κύλισης και υψηλής χιλιομετρικής απόδοσης.

2. ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΠΟΛΥΑΚΤΙΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Βελτιστοποιεί την κατανομή πίεσης στο αποτύπωμα, που 

σημαίνει υψηλό όγκο πέλματος προς φθορά, χαμηλή 

αντίσταση κύλισης και αποδοτικότητα καυσίμου.

3. ΦΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ 
Εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά των ώμων, που μειώνει 

την ανομοιόμορφη φθορά κατά τη χρήση αποκλειστικά 

σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων. Συμβάλλει στην 

παράταση της διάρκειας ζωής του ελαστικού και στη 

βελτίωση της σταθερότητας και του χειρισμού.

FUELMAX T
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΕΙΛΕΡ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ FUELMAX 
PERFORMANCE ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΥΨΉΛΉ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΉΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΚΑΙ ΧΑΜΉΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ

Το FUELMAX T διαθέτει πολυακτινικό σχεδιασμό και μια ειδική γόμα για εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση 
κύλισης και άριστη εξοικονόμηση καυσίμου, σε συνδυασμό με βελτιωμένη χιλιομετρική απόδοση, καλό 
φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα και χαμηλές εκπομπές θορύβου. Η νέα γεωμετρία στεφάνης σε 
συνδυασμό με τα σύγχρονα υλικά υψηλού εφελκυσμού των χορδών δημιουργούν μια εξαιρετικά στιβαρή 
δομή σκελετού για βελτιωμένη ικανότητα αναγόμωσης και εκτεταμένη διάρκεια ζωής του ελαστικού.

1

2

3

Ο όρος «FRT» σημαίνει «Free Rolling Tyre» (Ελαστικό ελεύθερης κύλισης)  
και είναι νόμιμη σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 54 της UNECE, 

που υποδεικνύει ότι το ελαστικό έχει σχεδιαστεί ειδικά και προορίζεται 
για τον εξοπλισμό αξόνων τρέιλερ και αξόνων μηχανοκίνητων οχημάτων 

εκτός των εμπρόσθιων κατευθυντήριων αξόνων και των κινητήριων 
αξόνων.  Ως εκ τούτου, αυτά τα ελαστικά ρυμουλκούμενων τρέιλερ που 

φέρουν τη σήμανση «FRT» πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε 
άξονες τρέιλερ και άξονες μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός εκείνων που 
διαθέτουν εμπρόσθια κίνηση και κίνηση σε όλους τους άξονες και δεν 

πρέπει να τοποθετούνται σε καμία άλλη θέση. Η εταιρεία Goodyear 
Dunlop δεν εγγυάται και δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν 

αξίωση ευθύνης που αφορά ελαστικά τύπου FRT, τα οποία έχουν 
τοποθετηθεί κατά παράβαση των ανωτέρω συστάσεων.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ  
ΣΧΕΔΙΑΣΉ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟ / 
ΔΕΙΚΤΉΣ 

ΤΑΧΥΤΉΤΑΣ 1

ΦΟΡΤΙΟ / 
ΔΕΙΚΤΉΣ 

ΤΑΧΥΤΉΤΑΣ 2

ΑΠΟΔΟ-
ΤΙΚΟΤΉΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΡΑΤΉΜΑ ΣΕ 
ΒΡΕΓΜΕΝΟ  

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ΘΟΡΥΒΟΥ  

(ΚΛΑΣΉ / dB)

ΚΡΑΤΉΜΑ 
ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ

3PMSF

M+S RFID

FUELMAX S  
PERFORMANCE HL

315/70 R 22.5 156/150 L A B A 71

FUELMAX S  
PERFORMANCE

385/55 R 22.5 160 K 158 L A B A 71

FUELMAX D 
PERFORMANCE

315/70 R 22.5 154/148 L 152/148 M A C A 73

FUELMAX T 435/50 R 19.5 160 J A C B 73

FUELMAX T HL 435/50 R 19.5 164 J A C A 70

FUELMAX T HL 385/65 R 22.5 164 K 158 L A C A 70

FUELMAX T 385/55 R 22.5 160 K 158 L A C A 70
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www.goodyear.eu/truck 

Υπόκειται σε τροποποιήσεις και λάθη. 
Τα προϊόντα και τα δεδομένα εμφανίζονται μόνο για  
σκοπούς επεξήγησης. Η ακρίβεια των γραφικών και  
η θέση του λογότυπου ενδέχεται να διαφέρουν από  
το γνήσιο προϊόν.

(0222/GRE)

Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Λουξεμβούργο


