
Uma gama eficiente, confortável e 
robusta para o seu autocarro

 Goodyear Coach 



MARATHON COACH [TODAS AS POSIÇÕES]

Bom conforto e desgaste regular
para uma quilometragem óptima

O MARATHON COACH da Goodyear é um pneu assimétrico 
destinado a ser montado em todas as posições de um autocarro.

O seu desenho assimétrico evita os desgastes irregulares deste 
tipo de veículos, permitindo uma excelente quilometragem, um 
bom rendimento em todas as condições atmosféricas e um alto 
nível de conforto tanto para o chauffeur como para os 
passageiros. 

Características Como funciona Vantagens

1 Sólida estructura dos ombros Resistência a forças externas provenientes dos 
altos centros de gravidade e curvas

Desgaste regular em quilometragem

2 Desenho assimétrico Banda de rodagem rígida por fora para aguentar 
as forças dos altos pontos de gravidade

3 Grande quantidade de lamelas Alto número de bordas cortantes Boa tracção e travagem

4 Expulsadores de pedras Evita encrustamento e perfurações de pedras Maior durabilidade e melhor recauchutagem

Informações técnicas

Profundidade máxima de reescultura de 3mm, largura entre 6-8mm

O MARATHON COACH é tanto reestruturável como recauchutável e foi desenvolvido de acordo com o 
„conceito múltiplo de vida“ - permitindo às frotas tirar o maior proveito e reduzir substancialmente o custo 
por quilómetro.

Reescultura e recauchutado

80% desgastado ReesculturadoNovo

Recomendações para reesculturar
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Tamanho Índice de carga
Código

de velocidade Tamanho da jante Comentários

Eficiência
em combustível

Aderência
em piso molhado

Ruído
(dB)

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



ULTRA GRIP COACH [DIRECÇÃO]

Óptima tracção no inverno e boa 
quilometragem

Os ULTRA GRIP COACH são pneus de tracção no inverno e 
desenhados para autocarros que operam em condições invernais 
e de neve severas.

Graças às lâminas em 3D, permite uma óptima tracção em todas 
as condições enquanto que o seu desenho direccional limita o 
ruído e garante uma quilometragem óptima. 

Características Como funciona Vantagens

1 Elevado número de ranhuras e sulcos Agarram superfícies escorregadias 
proporcionando maior aderência

Tracção invernal óptima

2 Amplos canais circunferênciais em forma de 
zig-zag Evacuação de água e lodo

3 Desenho da banda direccional

O bloqueio no contacto com o asfalto produz-se 
gradualmente

Esse bloqueio vai deixando gradualmente a sua 
pegada e assim limitando o deslize 

Desgaste regular e quilometragem 
melhorada

Redução de ruído

Ranhuras 3D e flexomáticas

O elevado número de ranhuras e sulcos permite 
uma melhor aderência ao piso

As ranhuras 3D unem-se na pegada, 
estabilizando o bloqueio e limitando o seu 
movimento 

Alta quilometragem e tracção invernal

Tamanho Índice de carga
Código

de velocidade Tamanho da jante Comentários

Eficiência
em combustível

Aderência
em piso molhado

Ruído
(dB)

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

Informações técnicas

Profundidade máxima de reescultura de 3mm, largura entre 6-8mm

O ULTRAGRIP COACH tanto é reestruturável como recauchutável e foi desenvolvido de acordo com o 
„conceito múltiplo de vida“ - permitindo às frotas tirar o maior proveito e reduzir substancialmente o custo 
por quilómetro.

Reescultura e recauchutado

80% desgastado ReesculturadoNovo

Recomendações para reesculturar
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www.goodyear.eu/truck

EIXO TRASEIRO

E = EXTERIOR
I = INTERIOR

ESQUERDA DIREITA

EIXO DE TRACÇÃO

EIXO DE DIRECÇÃO
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MONTAGEM DO MARATHON COACH 
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