
FUELMAX S GEN-2 [VODILNA OS]

Linija FUELMAX S GEN-2 zagotavlja optimalen izkoristek 
goriva, obenem pa prevoznikom omogoča, da se uspešno 
soočajo z različnimi izzivi, s katerimi se srečujejo na poti.

Odlikujejo jo tehnologija Intellimax Rib – za izredno natančno 
krmiljenje in številne prevožene kilometre, ter globoke zareze 
Flexomatic – za učinkovito zaviranje v dežju in snegu. 
Pnevmatike FUELMAX GEN-2 so označene s simbolom 
snežinke v triglavi gori, saj so skladne z najstrožjimi predpisi 
za zimske razmere.

Značilnosti Kako deluje Prednosti

1 Široki odprti kanali na ramenskem delu Odprti kanali olajšujejo odvajanje vode Boljši oprijem v mokrem

2 Globoke zareze Flexomatic

Zareze “Flexomatic” se ob stiku s podlago 
zaprejo in bloki tekalne plasti se tako spojijo. 
Tekalna plast je zato bolj toga, posledično pa se 
manj segreva

Kratka zavorna pot ter obenem optimalen 
izkoristek goriva in številni prevoženi kilometri

3 Tehnologija IntelliMax Rib
Ojačevalni mostički se med kotaljenjem 
povežejo in povečajo togost tekalne plasti, kar 
omejuje spodrsavanje 

Zelo natančno krmiljenje in številni prevoženi 
kilometri

4 Enakomerna porazdelitev pritiska na naležno 
površino

Enakomerna porazdelitev pritiska na naležno 
površino jamči enakomerno obrabo skozi celo 
življenjsko dobo pnevmatike

Enakomerna obraba skozi celo življenjsko dobo 
pnevmatike
Številni kilometri ob širokem spektru uporabe in 
obremenitve
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Optimalen izkoristek goriva v 
kombinaciji s povečano zmogljivostjo 
v vseh vremenskih razmerah in 
številnimi prevoženimi kilometri

Maksimalna globina narezovanja je 3 mm, širina narezovanja 6–8 mm.

Pnevmatike FUELMAX S GEN-2 omogočajo narezovanje kanalov in obnavljanje, saj so razvite skladno s 
“konceptom več življenj” – da prevozniki lahko v kar največji meri izkoristijo svoje pnevmatike in občutno 
zmanjšajo stroške na kilometer.

Obnavljanje in narezovanje

80 % obraba Narezana pnevmatikaTekalna plast nove pnevmatike

Priporočila za narezovanje kanalov

Dimenzija
Indeks

nosilnosti
Simbol
hitrosti

Možne
širine platišč Opombe

Izkoristek
goriva

Oprijem v 
mokrem

Emisija hrupa 
(dB)

295/60R22.5 150/147 (149/146) K (L) 8.25/9.00 TL  B* B* 70
295/80R22.5 154/149 M 8.25/9.00 HL TL B* B* 70
315/60R22.5 154/148 L 9.00/9.75 HL TL B* B* 70
315/70R22.5 156/150 L  9.00/9.75 HL TL B B  70 
315/80R22.5 156/150 (154/150) L(M) 9.00/9.75 TL B B 70
355/50R22.5 156 (152) K (L) 11.75 HL TL B- B- 70  
385/55R22.5 160 (158) K (L) 11.75 TL B* B* 71
385/65R22.5 160 (158) K (L) 11.75 TL B* B* 70

Tehnični podatki
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*Ocena: dokončni razredi v času izida publikacije (1. 12. 2017) še niso bili na voljo.


