
 Nova pnevmatika KMAX 
 17.5’’ in 19.5’’ 
Številni kilometri in robustnost 
v vseh vremenskih razmerah



Pnevmatike nove serije KMAX s preizkušeno tehnologijo KMAX in robustno zgradbo 
karkase so idealne za vozila z manjšo tonažo, ki se uporabljajo v različne namene in ob 
vsakem vremenu.

Za nove pnevmatike KMAX so značilni

Številni prevoženi kilometri pri vseh vrstah uporabe

Izjemna prilagodljivost v širokem spektru uporabe, 
od mestnega prometa do prevozov na velike 
razdalje

Zimska zmogljivost in oprijem skozi celotno 
življenjsko dobo za celoletno mobilnost in 
skladnost z najstrožjimi predpisi za zimske 
pnevmatike

 Zmogljivost v vseh pogledih 

Izpopolnjena zgradba karkase
Obe pnevmatiki, KMAX S in KMAX D, imata zelo robustno zgradbo karkase, ki prinaša trpežnost, uporabniku pa 
notranji mir.

Močni pasovi kljubujejo udarcem ter 
obenem zagotavljajo udobje in vzdržljivost.

Robustno območje noge zmore najrazličnejše 
obremenitve

Koncept več življenj
K razvoju novih pnevmatik KMAX 17,5” in 19,5” smo pristopili z uporabo “koncepta več življenj”, zato omogočajo 
narezovanje kanalov in obnavljanje – da prevozniki lahko v kar največji meri izkoristijo svoje pnevmatike in občutno 
zmanjšajo stroške na kilometer.  

Izbrane pnevmatike KMAX D so na voljo tudi v različicah Treadmax, Goodyearovi seriji pnevmatik, vrhunsko obnovljenih 
z vulkanizacijo v kalupu. Obnovljene pnevmatike Treadmax proizvajamo izključno v svojih obratih, pri čemer 
uporabljamo samo kordna ogrodja zadnje generacije ter enake dezene tekalne plasti in materiale kot pri novih 
pnevmatikah – zato so podobne tudi njihove lastnosti.



KMAX S 17.5’’ in 19.5’’ [VODILNA OS]

Nove pnevmatike KMAX S prevoznikom 
zagotavljajo izjemno robustnost, prilagodljivost, 
natančno krmiljenje in zmogljivost za vse 
vremenske razmere.

Nova, specialna zmes tekalne plasti omogoča 
številne prevožene kilometre in boljši 
izkoristek goriva, obenem pa zaradi 
preizkušene tehnologije IntelliMax Rib 
zagotavljajo veliko stabilnost skozi celotno 
življenjsko dobo pnevmatike in pri vseh 
vrstah uporabe.

Značilnosti Kako deluje Prednosti

1 Čvrsta ramenska rebra Preprečujejo gibanje reber Enakomerna obraba ramenskega dela

2 Visoko razmerje med gumo in kanali Velik volumen obrabljive gume Številni kilometri

3 Tehnologija IntelliMax Rib
Ojačevalni mostički se med kotaljenjem 
pnevmatike povežejo ter s tem povečujejo 
togost in preprečujejo spodrsavanje

Precizno krmiljenje

4 Nazobčan ramenski kanal z večjim radijem Dodatni robovi zagotavljajo boljši oprijem Oprijem na mokrih in spolzkih cestah skozi 
celotno življenjsko dobo pnevmatike

Velika robustnost 
pnevmatike v 
kombinaciji s 
stabilnostjo in številnimi 
prevoženimi kilometri

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

80% obrabljena

80% obrabljena

Narezana pnevmatika

Narezana pnevmatika

Tekalna plast nove pnevmatike

Tekalna plast nove pnevmatike

Priporočila za narezovanje kanalov

Dimenzija
Indeks

nosilnosti
Simbol
hitrosti

Možne
širine platišč

Izkoristek
goriva

Oprijem na
mokri podlagi

Emisija hrupa
(dB)

205/75R17.5 124/122 M 5.25-6.75 D B 69
215/75R17.5 128/126 M 6.00-6.75 C B 69
225/75R17.5 129/127 M 6.00-6.75 D B 69
235/75R17.5 132/130 M 6.75-7.50 D B 69 
245/70R17.5 136/134 M 6.75-7.50 D B 70
265/70R17.5 139/136 M 6.75-8.25
245/70R19.5 136/134 M 6.75-7.50 D C 71
265/70R19.5 140/138 M 6.75-8.25
285/70R19.5 146/144 (144/142) L (M) 7.50-9.00 D C 71
305/70R19.5 148/145 M 8.25-9.00

Tehnični podatki

V razvoju

V razvoju

V razvoju
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KMAX D 17.5’’ in 19.5’’ [POGONSKA OS]

Nova KMAX D je pnevmatika, ki omogoča številne prevožene 
kilometre in oprijem skozi celotno življenjsko dobo in obenem 
s svojo robustnostjo, celoletno zmogljivostjo in 
prilagodljivostjo primerna za vse vrste uporabe in vozila z 
najsodobnejšimi tehnologijami.

Usmerjen dezen tekalne plasti z globokimi zarezami 
omogoča odličen oprijem na vseh voznih površinah in skozi 
celotno življenjsko dobo pnevmatike, medtem ko je zaradi 
veznih elementov na ramenskem delu tekalna plast bolj 
čvrsta in lahko kljubuje velikim navorom.

Oprijem skozi celotno 
življenjsko dobo skupaj 
s številnimi kilometri in 
robustnostjo
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Maksimalna globina narezovanja je 3 mm, širina narezovanja 6 mm.

Priporočila za narezovanje kanalov

Značilnosti Kako deluje Prednosti

1 Usmerjen dezen Odvaja vodo, blato in sneg Dober oprijem

2 Odprti kanali in globoke zareze Ustvarjajo dodatne oprijemne robove Oprijem skozi celotno življenjsko dobo 
pnevmatike

3 Vezni elementi na ramenskem delu Krepijo območje ramen Enakomerna obraba ramenskega dela

4 Progresivne grbe v osrednjem delu Omejujejo gibanje blokov in s tem zmanjšujejo 
obrabo Številni prevoženi kilometri in odličen oprijem

Dimenzija
Indeks

nosilnosti
Simbol
hitrosti

Možne
širine platišč

Izkoristek
goriva

Oprijem na
mokri podlagi

Emisija hrupa
(dB)

205/75R17.5 124/122 M 5.25-6.75 D C 74
215/75R17.5 126/124 M 6.00-6.75 D C 71
225/75R17.5 129/127 M 6.00-6.75 D C 73
235/75R17.5 132/130 M 6.75-7.50 D B 71 
245/70R17.5 136/134 M 6.75-7.50 D B 71
265/70R17.5 139/136 M 6.75-8.25
245/70R19.5 136/134 M 6.75-7.50 D B 72
265/70R19.5 140/138 M 6.75-8.25
285/70R19.5 146/144 (144/142) L (M) 7.50-9.00 D C 71
305/70R19.5 148/145 M 8.25-9.00

Tehnični podatki

V razvoju

V razvoju

V razvoju

80% obrabljena Narezana pnevmatikaTekalna plast nove pnevmatike


