Opony Goodyear
do autokarów
Pełen asortyment efektywnych,
zapewniających komfort jazdy, solidnych
opon do autokarów.

MARATHON COACH

[MONTAŻ NA WSZYSTKICH OSIACH]

Goodyear MARATHON COACH jest oponą o asymetrycznej
rzeźbie bieżnika przeznaczoną do montażu na wszystkich osiach
autokaru.
Asymetryczna rzeźba bieżnika pozwala uniknąć nieregularnego
zużycia opony typowego dla tego typu pojazdów i zapewnia
doskonałe przebiegi, dobre osiągi przez cały rok oraz wysoki
poziom komfortu jazdy zarówno dla kierowcy jak i dla pasażerów
autokaru.
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Wysoki komfort jazdy i równomierne
zużycie opony w połączeniu z
optymalnym przebiegiem

Cechy

4

Funkcja

Zalety

Solidne żebra na barkach opony

Odporność na dodatkowe siły powodowane
wysoko położonym środkiem ciężkości i jazdą
na zakrętach
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Asymetryczna rzeźba bieżnika

Sztywniejszy bark po zewnętrznej stronie
bieżnika dla zneutralizowania sił wynikających
wysoko położonego środka ciężkości
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Duża liczba lamelek krawędziowych

Duża liczba krawędzi wgryzających się w
podłoże

Dobra trakcja i hamowanie
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Zabezpieczenie przed zakleszczaniem się
kamieni

Budowa bieżnika zapobiega zakleszczaniu się i
penetrowaniu kamieni w konstrukcję opony

Dłuższa eksploatacja opony i lepsza
kondycja karkasu do bieżnikowania
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Równomierne zużycie i długie przebiegi

Tabela z parametrami technicznymi
Efektywność
Przyczepność na
paliwowa
mokrej nawierzchni:
Rozmiar

295/80R22.5
315/80R22.5

Indeks
nośności

Indeks
prędkości

Możliwe
szerokości felgi

154/149
156/150 (154/150)

M
L(M)

8.25/9.00
9.00/9.75

Uwagi

Podwyższona nośność

C
B

Bieżnikowanie i pogłębiania bieżnika
Opona MARATHON COACH nadaje się zarówno do pogłębienia bieżnika jak i do bieżnikowania. Została
opracowana zgodnie z koncepcją „Wielu żyć opony“ – co pozwala flotom jak najlepiej wykorzystać potencjał
opony i znacznie obniżyć koszt każdego przejechanego kilometra.

Zalecenia odnośnie pogłębiania bieżnika

Nowy bieżnik

Opona zużyta w 80%

Max. głębokość pogłębiania 3mm, natomiast szerokość pogłębiania - 6-8 mm.

Emisja hałasu
(dB)

Opona po pogłębianiu
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71 )
70 )

ULTRA GRIP COACH

[OPONA NA OŚ NAPĘDOWĄ]

Goodyear ULTRA GRIP COACH jest oponą zimową na oś
napędową stosowaną w autokarach eksploatowanych w ciężkich
warunkach zimowych, na śniegu.
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Dzięki trójwymiarowym lamelom waflowym opona zapewnia
optymalną trakcję w każdych warunkach, natomiast kierunkowa
rzeźba bieżnika redukuje emisję hałasu i zapewnia optymalne
przebiegi.
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Optymalna trakcja w zimie i
długie przebiegi

Cechy

1

3

Funkcja

Zalety

Duża liczba lamelek i krawędzi wgryzających się Wgryzają się w śliskie nawierzchnie i
w podłoże
zapewniają dodatkową trakcję
Optymalna trakcja w warunkach
zimowych
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Usuwają wodę i błoto pośniegowe z rowków
bieżnika.

Szerokie zygzakowate rowki obwodowe

Stopniowa rośnie powierzchnia styku klocków
bieżnika z drogą

Kierunkowa rzeźba bieżnika

Klocki bieżnika stopniowo odciskają się na
podłożu ograniczając ślizganie się

Trójwymiarowe lamele waflowe i elastyczne
lamele Flexomatic

Duża liczba krawędzi wgryzających się w
nawierzchnię drogi
Trójwymiarowe lamele waflowe blokują się w
trakcie toczenia opony, stabilizują klocki
ograniczając ich ruch względem siebie

Równomierne zużycie i dłuższe przebiegi
Zredukowana emisja hałasu

Długie przebiegi i dobra trakcja w
warunkach zimowych

Tabela z parametrami technicznymi

Rozmiar

295/80R22.5
315/80R22.5

Indeks
nośności

Indeks
prędkości

Możliwe szerokości felgi

154/149
156/150 (154/150)

M
L(M)

8.25/9.00
9.00/9.75

Efektywność
paliwowa

Przyczepność na
mokrej nawierzchni:

Emisja hałasu
(dB)
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Uwagi

Podwyższona nośność

Bieżnikowanie i pogłębiania bieżnika
Opona ULTRA GRIP COACH nadaje się zarówno do pogłębienia bieżnika jak i do bieżnikowania. Została
opracowana zgodnie z koncepcją „Wielu żyć opony“ – co pozwala flotom jak najlepiej wykorzystać potencjał
opony i znacznie obniżyć koszt każdego przejechanego kilometra.

Zalecenia odnośnie pogłębiania bieżnika

Nowy bieżnik

Opona zużyta w 80%

Max. głębokość pogłębiania 3mm, natomiast szerokość pogłębiania 6-8 mm.

Opona po pogłębianiu

MONTAŻ OPONY MARATHON COACH
O = NA ZEWNĄTRZ
I = DO WEWNĄTRZ
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