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Flotele de transport comercial din Europa se străduiesc în 

permanență să reducă emisiile de carbon și, prin urmare, trebuie să 

își doteze vehiculele cu diverse anvelope care reduc emisiile de CO2.

 

Gama FUELMAX GEN-2 răspunde tuturor nevoilor. Disponibilă într-o 

varietate de dimensiuni, oferă o eficiență ridicată a carburantului, 

însoțită de un kilometraj îmbunătățit, tracțiune și emisii sonore 
reduse. Reprezintă alegerea ideală pentru flotele care sunt în 

căutarea unei anvelope echilibrate pentru transportul pe distanțe 

lungi. De asemenea, oferă marcaje 3PMSF pentru toate anvelopele 

de direcție și tracțiune pentru a corespunde chiar și celor mai 
restrictive prevederi legale privind condusul pe timpul iernii.

Cu FUELMAX GEN-2, nevoile dvs. privind eficiența 

combustibilului sunt acum rezolvate.

CE TIP DE ANVELOPE ESTE POTRIVIT PENTRU DVS.?

Managerii de flote aleg anvelopele în funcție de traseele pe care le parcurg și de prioritățile lor referitoare 
la kilometraj sau economia de combustibil și emisiile de CO2. Gama FUELMAX GEN-2 include anvelope 
pentru toate tipurile de vehicule și sunt destinate cu precădere managerilor de flote care doresc să 
reducă emisiile și să îmbunătățească eficiența combustibilului pe traseele de lungă distanță.

O GAMĂ LARGĂ DE ANVELOPE EFICIENTE 
DIN PUNCT DE VEDERE AL CONSUMULUI DE 
CARBURANT, PENTRU A REDUCE EMISIILE LA 

NIVELUL TUTUROR TIPURILOR DE VEHICULE

Compuși ai benzii de rulare care 
contribuie la economisirea de carburant
Reduceți emisiile de CO2 și diminuați 
costurile asociate carburantului
 
Durată de viață prelungită a anvelopei 
Carcase de înaltă calitate pentru 
o reșapare foarte bună
 
Capacități ridicate în toate 
condițiile meteorologice
Marcaj 3PMSF pentru toate 
anvelopele de direcție și tracțiune
 
Nivel ridicat de tracțiune 
Pe toată durata de viață

FUELMAX ENDURANCE ESTE 
ALEGEREA IDEALĂ A ANVELOPELOR  
PENTRU FLOTELE CARE:

AU CA SCOP 
REDUCEREA EMISIILOR

DORESC SĂ 
ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ 

RANDAMENTUL 
CONSUMULUI DE 

COMBUSTIBIL

FUELMAX GEN-2

IDENTIFICAREA PRIN RADIOFRECVENȚĂ (RFID) 
Cipurile RFID sunt integrate în toate anvelopele FUELMAX S și D GEN-2. 
Marcajul electronic RFID este integrat în interiorul anvelopelor și permite identificarea și 

conectarea rapidă la sistemul de management al anvelopelor și de monitorizare. RFID include 

informațiile standard ISO în conformitate cu codificarea SGTIN96. Anvelopele pot comunica 

cu o bază de date la nivel de număr unic de serie, optimizând managementul acestora.

Kilometraj 
maxim

Randament  
maxim  

al consumului 
de combustibil
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. FUELMAX 
PERFORMANCE

AUTOSTRADĂ
Distanțe lungi. 
Drept/plat. 
Opriri rare.

DRUMURILE A ȘI B
Distanțe medii. 

Înclinări și curbe. 
Opriri regulate.

URBAN/LOCAL
Distanțe scurte. 

Curbe strânse. 
Stop/start.

RUTELE DVS.

KMAX GEN-2

FUELMAX  
ENDURANCEFUELMAX GEN-2

AU RUTE DE RULARE ÎN 
SPECIAL PENTRU  
DISTANȚE LUNGI, 

AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI 
PRINCIPALE
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FUELMAX GEN-2
ANVELOPE EFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE AL 
CONSUMULUI DE CARBURANT, POTRIVITE PENTRU  
TOATE NEVOILE

FUELMAX D GEN-2 
EFICIENȚĂ RIDICATĂ A CONSUMULUI DE CARBURANT, KILOMETRAJ RIDICAT, 

TRACȚIUNE ȘI EMISII REDUSE DE ZGOMOT 

FUELMAX S GEN-2
ANVELOPĂ CU ECONOMIE DE CARBURANT, REZISTENȚĂ 
SCĂZUTĂ LA RULARE ȘI POTENȚIAL DE KILOMETRAJ RIDICAT

1. TEHNOLOGIA CU NERVURI INTELLIMAX
Legăturile rigide se conectează atunci când 

anvelopa rulează, pentru a oferi aderență și a limita 
alunecarea, fapt care îmbunătățește kilometrajul 
și precizia direcției.

2. LAMELE „FLEXOMATICE” ADÂNCI
Lamelele „Flexomatice” se închid la contactul 

cu carosabilul, permițând blocurilor să se 

interconecteze și să ofere o aderență sporită. 

Aceasta reduce distanța de frânare și 

îmbunătățește eficiența combustibilului și 
randamentul kilometric.

3. DISTRIBUȚIE UNIFORMĂ A PRESIUNII
Oferă, în mod excepțional, distribuție uniformă 

a presiunii indiferent de sarcină. Acest lucru 

contribuie la uzura normală a benzii de rulare și la 

randamentul kilometric ridicat pe distanțe lungi.

1. DENSITATE RIDICATĂ ȘI  
ADÂNCIME MARE DE PROFIL
Lamelele coboară până la 100% din adâncimea benzii 

de rulare pentru a crea muchii ascuțite, pe durata 

de viață a anvelopei. Aceasta asigură o tracțiune pe 
durata de viață a anvelopei în toate condițiile rutiere, 

performanță bună la frânarea în condiții de drum ud  

și contribuie la marcajul 3PMSF.

2. CANELURI LARGI ALE UMĂRULUI
Deschizăturile nervurilor de pe umărul anvelopei creează 

muchii ascuțite ce oferă tracțiune sporită și ajută la 
evacuarea apei și noroiului. Aceasta asigură o tracțiune 
ridicată pe durata de viață a anvelopei.

 
3. TEHNOLOGIA INTELLIMAX GROOVE
Caneluri centrale ascunse sub formă de picătură de ploaie: 

Canelurile centrale înguste se închid în momentul în care 

rulează, rigidizând banda de rulare la adâncime mare. Când 

anvelopa este pe jumătate uzată, canelurile ascunse sub 

formă de picătură de ploaie, aflate dedesubt, se deschid 

și creează noi structuri pentru o aderență suplimentară și 
scurgerea apei în perioada de sfârșit de viață a anvelopei.

4. AMPRENTĂ UNIFORMĂ ȘI DISTRIBUȚIA 
PRESIUNII
Designul și forma carcasei permit evitarea uzurii 

neregulate, îmbunătățind astfel potențialul pentru  
un randament kilometric ridicat.

Gama FUELMAX S GEN-2 oferă consum excelent de carburant și permite 
flotei să facă față provocărilor multiple pe care le pot întâmpina zilnic. Este 
prevăzută cu tehnologia IntelliMax pentru nervuri, care oferă un kilometraj 
ridicat și o direcție precisă, cu lamele flexomatice pentru frânare în condiții 
de drum ud și pe timp de iarnă. Anvelopele FUELMAX GEN-2 sunt marcate cu 
marcajul 3PMSF (munte cu trei piscuri și fulg de nea), pentru a corespunde 
chiar și celor mai stringente reglementări pentru iarnă.

Anvelopa FUELMAX D GEN-2 oferă un potențial excelent de economie de 
combustibil, prin rezistență optimă la rulare, într-un pachet bine echilibrat 
pentru aplicații inter-regionale și lungi. Tracțiune excelentă, capacități 
îmbunătățite în orice condiții de vreme, pe toată durata de viață a anvelopei  
și face față celor mai stricte reglementări de iarnă din Europa.

DIRECȚIE
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FUELMAX GEN-2
DATE TEHNICE

RECOMANDĂRI PENTRU RECANELARE
Anvelopele FUELMAX GEN-2 sunt atât recanelabile, cât și reșapabile și au fost dezvoltate 

pentru o durabilitate optimizată, permițând flotelor să-și utilizeze cât mai bine anvelopele 

și să își reducă substanțial costul per kilometru și amprenta asupra mediului.

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

FUELMAX D GEN-2

DESIGN CU 6 NERVURI (385/55 R 22.5)

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

ANVELOPĂ  
MODEL DENUMIRE 

DIMENSIUNE INDICE 1 
SARCINĂ / 

VITEZĂ

INDICE 2 
SARCINĂ / 

VITEZĂ

EFICIENȚA 
CONSUMULUI DE 

CARBURANT

ADERENȚĂ 
PE UD 

EMISII DE 
ZGOMOT  

(CLASA / dB)

ADERENȚĂ 
PE ZĂPADĂ

3PMSF

M+S RFID

FUELMAX S GEN-2 HL 295/80 R 22.5 154/149 M   B C A 70

FUELMAX D GEN-2 295/80 R 22.5 152/148 M   C B A 73

FUELMAX S GEN-2 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M B B A 71

FUELMAX D GEN-2 315/80 R 22.5 156/150 L 154/150 M B C A 73

FUELMAX S GEN-2 HL 315/70 R 22.5 156/150 L B B A 70

FUELMAX D GEN-2 315/70 R 22.5 154/150 L 152/148 M B B A 73

FUELMAX S GEN-2 385/65 R 22.5 160 K 158 L B B A 70

FUELMAX S GEN-2 295/60 R 22.5 150/147 K 149/146 L B C A 71

FUELMAX D GEN-2 315/60 R 22.5 152/148 L   B C A 73

FUELMAX D GEN-2 295/55 R 22.5 147/145 K B B B 74

FUELMAX S GEN-2 385/55 R 22.5 160 K 158 L B B A 71

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

1. BANDĂ DE RULARE DIN SILICIU 
Oferă o combinație între aderența bună 
pe carosabilul umed, rezistența redusă la 
rulare și randament kilometric ridicat.

2. CAVITATE MULTIRADIALĂ
Optimizează distribuția uniformă a presiunii, ceea ce 

înseamnă volum ridicat al benzii de rulare, rezistență la 
rulare joasă și randament al consumului de combustibil.

3. CANELURI LATE ȘI SOLIDE ALE UMERILOR 
Foarte rezistent împotriva uzurii umărului, care reduce 
uzura neuniformă în utilizarea pe aplicații de distanțe 

lungi. Ajută la extinderea duratei de viață a anvelopei 
și la îmbunătățirea stabilității și a manevrabilității.

FUELMAX T
ANVELOPĂ PENTRU REMORCĂ, OPTIMIZATĂ 
PENTRU EFICIENȚA COMBUSTIBILULUI ȘI 
EMISII REDUSE ÎN APLICAȚIILE RUTIERE.

REMORCĂ

Anvelopa FUELMAX T este caracterizată printr-o cavitate multiradială și un material compozit 
special, ce oferă rezistență la rulare joasă pentru o economie excelentă de combustibil, în combinație 
cu randament kilometric îmbunătățit, frânare bună pe carosabil ud și emisii reduse de zgomot. Noua 
geometrie a talonului în combinație cu materialele moderne creează o structura robustă a carcasei, 
pentru reșapare mai ușoară și durată de viață extinsă a anvelopei.

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

FUELMAX T

FUELMAX S GEN-2
DESIGN CU 5 NERVURI (315/70R22.5)

Bandă de rulare nouă 80% uzură Anvelopă recanelată

1

2

3

Adâncime  
maximă de  
recanelare 3 mm, 
lățime de  
recanelare 6 mm.

Adâncime  
maximă de  
recanelare 3 mm, 
lățime de  
recanelare 6 mm.

Adâncime  
maximă de  
recanelare 3 mm, 
lățime de  
recanelare 6 mm.

Adâncime maximă 
de recanelare  
3mm, lățime de 
recanelare  
6-8 mm.

„FRT” înseamnă „anvelopă cu rulare liberă”  
și este un marcaj legal conform reglementărilor UNECE 

Nr. 54, care indică faptul că anvelopa este special creată 
și destinată echipării axelor pentru remorci și axelor 

vehiculelor motorizate altele decât cele pentru direcție 
și tracțiune.  Astfel aceste anvelope pentru remorci 

marcate cu inscripția „FRT” trebuie utilizate exclusiv 
pe axele de remorcă și axele vehiculelor motorizate, 

altele decât direcția față sau toate axele de tracțiune și 
nu trebuie montate pe nicio altă axă. Goodyear Dunlop 

nu garantează și nu poate fi făcut responsabil pentru 
nicio potențială reclamație care implică anvelope FRT 

montate nerespectând aceste recomandări.
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www.goodyear.eu/truck 

Face obiectul modificărilor și poate conține erori. 
Produsele și datele sunt prezentate doar cu titlu 
informativ. Precizia grafică și locația siglei pot 
diferi de produsul autentic.
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