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MONTARE MARATHON COACH 

O gamă de anvelope eficiente, 
confortabile și robuste

 Anvelope Goodyear 
 pentru autocar 



MARATHON COACH [TOATE AXELE]

Confort îmbunătățit și uzură uniformă 
pentru kilometraj optim

Goodyear MARATHON COACH este o anvelopă asimetrică ce 
poate fi montată pe oricare dintre axele autocarului. 

Designul asimetric împiedică uzura neuniformă, tipică pentru 
acest tip de vehicule și oferă kilometraj excelent, performanțe all 
season bune și un nivel ridicat de confort atât pentru șofer cât și 
pentru pasageri.

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

1 Caneluri solide ale umărului Rezistență la forțe suplimentare grație centrului 
de greutate ridicat și virării

Uzură uniformă și kilometraj ridicat

2 Design asimetric
Banda de rulare mai rigidă la exterior pentru a 
face față forțelor provenite de la punctul de 
gravitate ridicat

3 Număr ridicat de lamele Număr mare de muchii ascuțite Tracțiune și frânare bune

4 Ejectoare de piatră Evită acumularea de pietre Durată mai lungă de viață a carcasei, 
proces de reșapare îmbunătățit

Date tehnice

Adâncimea maximă pentru recanelare este de 3mm, lățimea maximă de recanelare este de 6-8mm.

Anvelopele MARATHON COACH pot fi recanelate și reșapate având la bază Conceptul Multiple Life ce 
permite flotelor să exploateze la maxim potențialul anvelopelor și să reducă, substanțial, costul per kilometru.

Reșapare și Recanelare

80% uzură Anvelopă reșapatăAnvelopa nouă

Recomandări pentru recanelare
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ULTRA GRIP COACH [TRACȚIUNE]

Tracțiune optimă în condiții de 
iarnă și kilometraj bun

Goodyear ULTRA GRIP COACH este o anvelopă de iarnă pentru 
axa de tracțiune, dezvoltată pentru echiparea autocarelor care 
circulă în condiții severe de iarnă și zăpadă.

Lamelele 3D oferă tracțiune optimă în orice condiții de vreme iar 
designul direcțional limitează nivelul de zgomot și asigură 
kilometraj optim.

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

1 Număr ridicat de lamele și muchii ascuțite Aderență la suprafețele alunecoase pentru 
tracțiune suplimentară

Tracțiune optimă în condiții de iarnă 

2 Caneluri circumferențiale în zig-zag Dispersează apa și noroiul

3 Design direcțional al benzii de rulare

Contactul blocului cu suprafața de rulare se 
efectuează gradual

Blocul se desprinde gradual de pata de contact 
limitând alunecarea acestuia

Uzură uniformă și kilometraj ridicat

Nivel redus de zgomot

Lamele flexomatice 3D

Muchiile ascuțite aderă la suprafața carosabilă 

Lamelele 3D se interconectează atunci când 
anvelopa rulează, stabilizând blocul și limitându-i 
mișcarea

Kilometraj ridicat și tracțiune în condiții de 
iarnă

Dimensiune Indice de sarcină Simbol de viteză Dimensiuni posibile ale jantei Comentarii

Eficiența consumu-
lui de carburant

Aderență pe 
umed

Nivel de zgomot 
(dB)

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

Dimensiune Indice de sarcină Simbol de viteză Dimensiuni posibile ale jantei Comentarii

Eficiența consumului 
de carburant

Aderență pe 
umed

Nivel de zgomot 
(dB)

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

Technische details

Adâncimea maximă pentru recanelare este de 3mm, lățimea maximă de recanelare este de 6-8mm.

ULTRA GRIP COACH poate fi recanelată și reșapată și a fost dezvoltată în conformitate cu Conceptul 
Multiple Life - astfel flotele pot utiliza cât mai bine anvelopele și pot reduce substanțial costul per kilometru.

Reșapare și Recanelare

80% uzură Anvelopă reșapatăAnvelopa nouă

Recomandări pentru recanelare
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