Pneumatiky Goodyear
pre autobusy
Kompletný rad výkonných, komfortných
a robustných pneumatík pre Váš autobus

MARATHON COACH

[VŠETKY NÁPRAVY]

Goodyear MARATHON COACH je asymetrická pneumatika určená
na montáž pre všetky nápravy autobusu.
Asymetrický dizajn zabraňuje nepravidelnému opotrebovaniu
typickému pre tento typ vozidiel a poskytuje vynikajúci
kilometrový výkon, skvelé vlastnosti v akomkoľvek ročnom období
a komfort ako pre vodiča, tak pre jeho cestujúcich.
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Komfort a rovnomerné opotrebenie
pre optimálny kilometrový výkon

Vlastnosti

1

4

Ako to funguje

Pevná ramená

Výhody

Zaisťujú vynikajúcu stabilitu v zákrutách
Menšie opotrebenie a vysoký počet
kilometrov
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Asymetrický dezén

Zosilnené bočnice pre lepšiu ochranu pred
poškodením
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Vysoké množstvo lamiel

Vysoká hustota lamiel pre zlepšenú priľnavosť
za mokra

Skvelý záber a brzdenie
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Drážky proti zachytávanie kamienkov

Predchádza zachytávanie kamienkov a
defektom

Dlhá životnosť kostry a lepšia
protektorovateľnosť

Technické údaje

Rozmer

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

Index nosnosti

Rýchlostná
kategória

Mož. šírky ráfika

154/149
156/150 (154/150)

M
L(M)

8.25/9.00
9.00/9.75

Úspora paliva

Priľnavosť za
mokra

Hlučnosť (dB)

C
B

B
B

71 )
70 )

Poznámka

Vyššia nosnosť

Protektorovanie a prerezanie
MARATHON COACH je prerezávateľný a protektorovatelný a bol vyvinutý podľa konceptu ‚Multiple Life
Concept‘, ktorý umožňuje flotilám čo najlepšie využiť vlastnosti pneumatík a podstatne znižuje náklady na
kilometer.

Odporúčania pre prerezanie

Nová pneumatika

80% opotrebenie

Max. hĺbka prerezania 3 mm, šírka prerezania 6 - 8 mm.

Prerezaná pneumatika

ULTRA GRIP COACH

[HNACIA]

Goodyear ULTRA GRIP COACH je zimná záberová pneumatika,
ktorá je navrhnutá tak, aby vyhovovala všetkým autobusom v
ťažkých zimných a snehových podmienkach.
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Vďaka 3D vaflovým lamelám poskytuje optimálny záber za
všetkých podmienok, zatiaľ čo smerová konštrukcia obmedzuje
hluk a zaisťuje optimálny kilometrový výkon.
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Optimálny záber v zime a skvelý
kilometrový výkon

Vlastnosti

1

3

Ako to funguje

Vysoká hustota záberových hrán a lamiel

Výhody

Zaisťujú väčší záber na klzkom povrchu
Optimálny záber v zime
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Široké kľukaté drážky

Odvádza vodu a snehovú kašu

3

Smerový dezén behúňa

Postupný kontakt s vozovkou zlepšuje brzdné
vlastnosti na mokrej vozovke

Menšie opotrebenie a vysoký počet
kilometrov
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3D vaflové lamely

Lamely pomáhajú ľahkému odvaľovanie a
poskytujú stabilitu a bezpečnosť

Vysoký kilometrový výkon a zimná trakcia

Technické údaje

Rozmer

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

Index nosnosti

Rýchlostná
kategória

Mož. šírky ráfika

154/149
156/150 (154/150)

M
L(M)

8.25/9.00
9.00/9.75

Úspora paliva

Priľnavosť za
mokra

Hlučnosť (dB)

D
D

C
C

72 )
73 )

Poznámka

Vyššia nosnosť

Protektorovanie a prerezanie
ULTRA GRIP COACH je prerezávateľný a protektorovatelný a bol vyvinutý podľa konceptu ‚Multiple Life
Concept‘, ktorý umožňuje flotilám čo najlepšie využiť vlastnosti pneumatík a podstatne znižuje náklady na
kilometer.

Odporúčania pre prerezanie

Nová pneumatika

80% opotrebenie

Max. hĺbka prerezania 3 mm, šírka prerezania 6 - 8 mm.

Prerezaná pneumatika

MARATHON COACH POUŽITIE
O = VONKAJŠIE (OUTSIDE)
I = VNÚTORNÉ (INSIDE)
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