
 KMAX S 17.5’’ és 19.5’’ 
Kiemelkedő futásteljesítmény és 
robusztusság minden időjárási 
körülmény esetén



Az új KMAX termékcsalád jellemzői

Nagy futásteljesítmény minden alkalmazási 
területen

Rendkívüli sokoldalúság a szolgáltatások széles 
skáláján a városi közlekedéstől a távolsági 
áruszállításig

Az egész éves mobilitás érdekében az abroncs a 
téli időjárási körülményekkel is megbirkózik, és 
tartós tapadást biztosít az abroncs élettartama 
alatt, a téli körülményekre vonatkozó legszigorúbb 
előírásoknak megfelelően

A kipróbált KMAX technológia alkalmazásával kifejlesztett, masszív karkaszkialakítással 
rendelkező új KMAX termékcsalád abroncsai ideális választást jelentenek a változatos 
alkalmazási területeken és különböző időjárási körülmények között közlekedő kisebb 
raksúlyú járművek számára.

 Magas teljesítmény 
 egész évben 

Továbbfejlesztett karkaszkialakítás
Mind a KMAX S, mind pedig a KMAX D nagyon masszív karkaszszerkezettel rendelkezik, amely tartósságot és nyugalmat 
biztosít a felhasználónak.

Erős övrétegszerkezet a külső behatásokkal szembeni ellenálló 
képesség, valamint a kényelem és tartósság érdekében

Masszív peremrész, hogy az abroncs az igen 
változatos terhelések esetén is megállja a helyét

Többszörös élettartam koncepció
A „többszörös élettartam koncepció” szerint kifejlesztett új KMAX 17,5” és 19,5” újravágható és újrafutózható – 
lehetővé téve a flottaüzemeltetők számára, hogy a lehető legideálisabban használják ki abroncsállományukat, és 
jelentős mértékben csökkentsék kilométerenkénti költségeiket. 

A különböző KMAX D abroncsok prémium melegen újrafutózott gumiabroncsokként elérhetők a Goodyear TreadMax 
abroncscsaládjában. Az újrafutózott TreadMax abroncsokat kizárólag saját gyártóüzemekben állítják elő, ahol csak a 
legújabb generációs karkaszt és ugyanazt a futómintázatot és anyagösszetételt használják, mint az új abroncsok 
előállításánál, így a teljesítményük hasonló az új abroncsok teljesítményéhez.



KMAX S 17.5’’ és 19.5’’ [KORMÁNYZÁS]

Az új KMAX S abroncsok kiváló 
robusztusságot, sokoldalúságot, precíz 
kormányozhatóságot és minden időjárási 
körülmények között egyenletes teljesítményt 
nyújtanak az üzemeltetők számára.

Az új speciális futókeverék nagy 
futásteljesítményt és optimális üzemanyag-
fogyasztást biztosít, miközben a kipróbált 
IntelliMax borda technológia jelentős 
stabilitásról gondoskodik az abroncs 
élettartama során és minden alkalmazási 
területen.

Tulajdonságok Működési elv Előnyök

1 Merev vállbordák Mintázatborda korlátozott deformációja Egyenletes vállkopás

2 Magas mintablokk/mintaárok arány Magas kopógumi-volumen Magas futásteljesítmény

3 IntelliMax borda technológia
A merevítő bordák összekapcsolódnak az 
abroncs gördülésekor, ami növeli a merevséget 
és korlátozza a megcsúszást

Precíz kormányzás

4 Többsugaras fűrészfog mintázatú válloldali 
mintaárok A további élek extra tapadást biztosítanak Tartós tapadás nedves és csúszós utakon

Optimális 
robusztusság, jelentős 
stabilitás és nagy 
futásteljesítmény

Maximális újravágási mélység 3 mm, újravágási szélesség 6 mm.

80%-os kopás

80%-os kopás

Újravágott abroncs

Újravágott abroncs

Új futófelület

Új futófelület

Újravágási javaslatok

Méret
Terhelési

index Sebességindex
Lehetséges

felniszélesség

Üzemanyag-hatékonyság
Nedves
tapadás

Zajkibocsátás
(dB)

205/75R17.5 124/122 M 5.25-6.75 D B 69
215/75R17.5 128/126 M 6.00-6.75 C B 69
225/75R17.5 129/127 M 6.00-6.75 D B 69
235/75R17.5 132/130 M 6.75-7.50 D B 69 
245/70R17.5 136/134 M 6.75-7.50 D B 70
265/70R17.5 139/136 M 6.75-8.25
245/70R19.5 136/134 M 6.75-7.50 D C 71
265/70R19.5 140/138 M 6.75-8.25
285/70R19.5 146/144 (144/142) L (M) 7.50-9.00 D C 71
305/70R19.5 148/145 M 8.25-9.00

Műszaki adatok

Fejlesztés alatt

Fejlesztés alatt

Fejlesztés alatt

245/70R17.5
265/70R17.5

4

1

2
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KMAX D 17.5’’ és 19.5’’ [HÚZÓ]

Az új KMAX D abroncs optimális futásteljesítményt és 
tapadást biztosít az abroncs teljes élettartama során, emellett 
masszív felépítésű, minden időjárási körülmény esetén, illetve 
minden felhasználási területen és a legmodernebb 
járműtechnológiák esetén is változatosan alkalmazható.

A mély lamellákkal ellátott direkcionális futófelület-mintázat 
kiváló tapadást biztosít minden felületen az abroncs teljes 
élettartama alatt, míg a válloldali összekötő bordák 
megerősítik a futófelületet, hogy az abroncs nagy nyomaték 
esetén is megbízható teljesítményt nyújtson.

Tapadás az abroncs teljes 
élettartama alatt, optimális 
futásteljesítmény és masszív 
felépítés
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Maximális újravágási mélység 3 mm, újravágási szélesség 6 mm.

Újravágási javaslatok

Tulajdonságok Működési elv Előnyök

1 Direkcionális mintázat Elvezeti a vizet, sarat és havat Kiváló tapadás

2 Nyílt mintaárkok és mély lamellák További kapaszkodóéleket képez Tapadás az abroncs teljes élettartama során

3 Válloldali összekötő bordák Megerősíti a vállblokkokat Egyenletes vállkopás

4 Egyenletesen elosztott középső kidudorodások Korlátozza a blokkok elmozdulását, és ezáltal a 
kopást Optimális futásteljesítmény és tapadás

Méret
Terhelési

index Sebességindex
Lehetséges

felniszélesség

Üzemanyag-hatékonyság
Nedves
tapadás

Zajkibocsátás
(dB)

205/75R17.5 124/122 M 5.25-6.75 D C 74
215/75R17.5 126/124 M 6.00-6.75 D C 71
225/75R17.5 129/127 M 6.00-6.75 D C 73
235/75R17.5 132/130 M 6.75-7.50 D B 71 
245/70R17.5 136/134 M 6.75-7.50 D B 71
265/70R17.5 139/136 M 6.75-8.25
245/70R19.5 136/134 M 6.75-7.50 D B 72
265/70R19.5 140/138 M 6.75-8.25
285/70R19.5 146/144 (144/142) L (M) 7.50-9.00 D C 71
305/70R19.5 148/145 M 8.25-9.00

Műszaki adatok

Fejlesztés alatt

Fejlesztés alatt

Fejlesztés alatt

80%-os kopás Újravágott abroncsÚj futófelület


