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Goodyear FUELMAX PERFORMANCE este o gamă de anvelope pentru eficiență  consu-
mului de combustibil de ultimă generație, ce oferă rezistență la rulare extrem de scăzută și 
permite flotelor și producătorilor de camioane să maximizeze economiile de carburant. În 
plus, oferă capacități all weather dovedite prin marcajul 3PMSF pentru toate anvelopele de 
direcție și tracțiune, pentru a face față celei mai stricte legislații de iarnă. Un marcaj electro-
nic RFID integrat permite multiple identificări și opțiuni de gestionare a anvelopelor.

Marcajul electronic RFID este integrat în anvelopele 
FUELMAX S și D PERFORMANCE
Marcajul electronic RFID este integrat în interiorul anvelopelor și 
permite identificarea și conectarea rapidă sistemul de management 
al anvelopelor. RFID conține informații standard ISO conform 
SGTIN96.

Anvelopele pot comunica cu o bază de date la nivel de număr 
unic de serie, fapt ce oferă o gestionare mai facilă a 
acestora.

Gama FUELMAX PERFORMANCE este optimizată 
pentru aplicațiile de autostradă și distanțe lungi și 
oferă consum de combustibil eficient, astfel permite 
flotelor și producătorilor de camioane să majoreze 
economia de carburant și să reducă emisiile.

Rezistență extrem de redusă la rulare

În conformitate cu cerințele 3PMSF

Identificarea prin radiofrecvență (RFID) este 
contectat la sistemul de management al 
anvelopelor

Identificarea prin radiofrecvență

Gama de anvelope FUELMAX PERFORMANCE oferă eficiență maximă a consumului de combustibil; optimizate pentru distanțe lungi 
și aplicații de autostradă
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*Estimare internă calculată pentru un tractor 4x2, de 40 de tone, cu o remorcă triaxială (cu anvelope Goodyear FUELMAX T), activând pe o perioadă îndelungată; cu un consum mediu de combustibil de 30l/100 km; cu un 
preț al combustibilului diesel de 1,36 euro/litru cu TVA inclus; cu un kilometraj anual de 100.000 km, comparând anvelopele cu clasă de etichetare A, cu anvelope cu clasă de etichetare B montate pe același tip de vehicul 
și axă. Rezultatele actuale pot varia în funcție de - dar fără a fi limitate de - condițiile meteo și de carosabil, stilul de șofat, dimensiunea anvelopei, presiunea anvelopei și de mentenanța vehiculului.

ECONOMISTEȘTI...

…ANUAL
214,000 € 290,000 557tone

Beneficiile utilizării anvelopelor
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FUELMAX S PERFORMANCE FUELMAX D PERFORMANCE FUELMAX T[DIRECȚIE] [TRACȚIUNE] [SEMIREMORCĂ]

Noua anvelopă FUELMAX S PERFORMANCE pen-
tru axa de direcție este optimizată pentru a oferi 
eficiență maximă a consumului de combustibil, 
pentru aplicațiile de distanțe lungi. Are rezistență 
redusă la rulare adițională și contribuie la redu-
cerea emisiilor de CO2.
Îndeplinește criteriile de conformitate pentru 
condiții de iarnă prin marcajul Muntelui cu 3 
piscuri și fulg de nea (3PMSF) și menține ni-
velul ridicat de control în utilizarea zilnică.

Noua anvelopă FUELMAX D PERORMANCE pentru axa
de tracțiune este optimizată pentru eficiență maximă a 
consumului de combustibil, pentru flotele care operează 
pe distanțe lungi. Are o rezistență redusă la rulare și 
contribuie la scăderea emisiilor de CO2.
Adițional, conține marcajul Muntelui cu trei piscuri și 
fulg de nea (3PMSF) în conformitate cu legislația de 
iarnă și un nivel ridicat de tracțiune pe toată durata 
de viață a anvelopei.

FUELMAX T este caracterizat printr-o cavitate multiradială și 
un material compozit special, ce oferă rezistență foarte 
scăzută la rulare, pentru o economie excelentă de 
combustibil, combinat cu randament kilometric îmbunătățit, 
frânare bună pe carosabil ud  și emisii reduse de zgomot.
Noua geometrie a talonului, în combinație cu materiale 
moderne, creează o structură extrem de robustă a 
carcasei pentru o reșapare îmbunătățită și o durată de 
viață extinsă a anvelopelor

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

Bandă de rulare inovatoare din siliciu
Formula chimică și rețeaua de polimeri oferă un 
nivel nou de rezistență la rulare și aderență pe 
carosabil ud

Consum redus de combustibil, generare 
termică scăzută, aderență excelentă pe 
carosabil ud

Lamele adânci Lamele ajung până la 70% din adâncimea benzii 
de rulare și generează muchii ascuțite

Marcaj 3PMSF și performanțe bune la frânare 
pe carosabil ud pe toată durata de viață a 
anvelopei

Distribuire optimizată a canelurilor Distribuție uniformă a presiunii, evacuare 
îmbunătățită a apei Aderență pe carosabil ud și uzură uniformă

Amprentă optimizată Distribuție uniformă a presiunii pe suprafața de 
contact

Uzură uniformă a benzii de rulare pentru 
aplicațiile de distațe luni și manvrabilitate 
precisă

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

Bandă de rulare inovatoare din siliciu
Formula chimică și rețeaua de polimeri oferă un 
nivel nou de rezistență la rulare și aderență pe 
carosabil ud

Consum redus de combustibil și distanțe mai 
scurte de frânare

Lamele adânci Lamele ajung până la 70% din adâncimea benzii 
de rulare și generează muchii ascuțite

Tracțiune pe termen lung, performanțe bune la 
frânare pe carosabil ud, marcaj 3PMSF

Distribuție uniformă a presiunii Uzură uniformă pentru aplicațiile de autostradă Distribuire uniformă pe toată durata de viață. 
Randament kilometric ridicat

Tehnologia IntelliMax Groove 
Canelurile Intellimax se deschid atunci când 
anvelopa este 50% uzată, oferind aderență 
adițională și capacități de autocurățare 

Randament kilometric ridicat, uzură uniformă

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

Bandă de rulare din siliciu Randament kilometric ridicat și frânare bună pe 
carosabil ud

Combinație de aderență pe carosabil ud, 
rezistență redusă la rulare și potențial 
kilometric ridicat

Cavitate multiradială Distribuția optimă a presiunii, volumul ridicat al 
benzii de rulare

Uzură uniformă, rezistență extrem de redusă 
la rulare, potenția excelent de economie de 
combustibil

Caneluri late și solide ale umerilor
Foarte rezistent împotriva uzurii umărului, reduce 
uzura neuniformă în ultilizarea pe aplicații de 
distanțe lungi

Durată de viață extinsă a anvelopei, stabilitate 
și manevrabilitate îmbunătățite

Rezistență foarte re-
dusă la rulare pentru o 
economie a carburan-
tului cât mai ridicată și 
manevrabilitate optimă

Rezistență redusă la rulare
pentru economie ridicată de
combustibil și emisii reduse

Rezistență redusă la rulare, 
economie de combustibil și 
randament kilometric ridicat

Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime maximă de recanelare 6mm Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime maximă de recanelare 6mm Adâncimea maximă de recanelare 3mm, lățimea maximă 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. Goodyear Dunlop nu garantează și nu își asumă 
răspundere pentru anvelopele FRT montate fără a ține cont de aceste recomandări.
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Recomandări de recanelare Recomandări de recanelare Recomandări de recanelare

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

Eficiența consumului
de carburant

Aderență
pe umed

Emisii
de zgomot (dB)

315/70 R 22.5 156/150 L 9.00/9.75 High Load A B 71
385/55 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75/12.25 A B 71

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

Eficiența consumului
de carburant

Aderență
pe umed

Emisii
de zgomot (dB)

385/55 R 22.5 160 (158) K (L) 11.75/12.25 A C 70
385/65 R 22.5 164 (158) K (L) 11.75/12.25 High Load A C 69
435/50 R 19.5 160 J 14.00/15.00 A C 73
435/50 R 19.5 164 J 14.00/15.00 High Load A C 70

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

Eficiența consumului
de carburant

Aderență
pe umed

Emisii
de zgomot (dB)

315/70 R 22.5 154/150 (152148) L (M) 9.00/9.75 A C 73

Date tehnice Date tehnice Date tehnice

Reșapare și recanelare Reșapare și recanelare Reșapare și recanelare

Anvelopele FUELMAX S PERFORMANCE pot fi recanelate și reșapate cu alt design (FUELMAX S 
PERFORMANCE nu este disponibil) și au fost dezvoltate în conformitate cu Conceptul Multiple Life, fapt ce 
permite flotelor să reducă costul pe kilometru.

Anvelopele FUELMAX D PERFORMANCE pot fi recanelate și reșapate cu alt design (FUELMAX D 
PERFORMANCE nu este disponibil) și au fost dezvoltate în conformitate cu Conceptul Multiple Life, fapt ce 
permite flotelor să reducă costul pe kilometru.

Anvelopele FUELMAX T pot fi recanelate și reșapate, și au fost concepute în conformitate cu Conceptul Multiple 
Life, fapt ce permite flotelor să reducă substanțial costul pe kilometru.

385/55 R 22.5

* Aceste clase de etichetare sunt valabile 
în conformitate cu Regulamentul (CE) 
NO`1222 / 2009 pentru  FUELMAX S 

PERFORMANCE, dimensiunile 385/65R22.5 
și 315/70R22.5

* Aceste clase de etichetare sunt valabile 
în conformitate cu Regulamentul (CE) 

NO`1222 / 2009 pentru FUELMAX D 
PERFORMANCE, dimensiunea 315/70R22.5

* Aceste clase de etichetare sunt valabile în confor-
mitate cu Regulamentul (CE) NO`1222 / 2009 pentru 

FUELMAX T, dimensiunea 385/55R22.5. Pentru clasele 
altor dimensiuni, vă rugăm să consultați tabelul de mai 

jos, deoarece pot varia în funcție de dimensiune.

315/70 R 22.5


