
NOUL OMNITRAC HEAVY DUTY.
Dezvoltată să reziste, protejată de
tehnologia DuraShield. Garantat.



Cu anvelopele Goodyear OMNITRAC HEAVY DUTY, 
primești ceva ce banii nu pot cumpăra - confort și 
siguranță

Suntem atât de încrezători în tehnologia noastră patentată DuraShield,
încât oferim clienților * garanția noastră OMNITRAC gratuit.

Garanția vă oferă o acoperire în cazul deteriorării accidentale a 
anvelopei și o acceptare a carcasei de 100% pentru reșapare, cu o 
procedură simplă de înregistrare pe portalul www.MyGoodyear.eu 
dedicat. *

Goodyear înțelege că afacerea poate fi dificilă și orice decizie este 
importantă. Dar cu programul nostru de garanție, veți avea o grijă în 
minus.

OMNITRAC cu tehnologia patentată DuraShield*. Anvelopa care 
asigură confort și siguranță.

Disponibil pentru clienții ce achiziționează
OMNITRAC HEAVY DUTY*

Acoperă deteriorarea accidentală a anvelopelor

Acoperă 100% reșaparea carcasei

Confort și 
siguranță. Garantat

Garanția de deteriorare accidentală a anvelopei și garanția de acceptare 100% a carcasei pentru reșapare sunt limitate în timp și acoperă numai anvelopele definite în 
Termenii și condițiile campaniei “Garanția OMNITRAC” organizată de Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.

Campania “Garanția OMNITRAC“ se desfășoară în perioada 1 decembrie 2018 - 31 decembrie 2020. Pentru mai multe detalii, consultați Termenii&Condițiile campaniei 
“Garanția OMNITRAC“  disponibili pe platforma www.mygoodyear.eu

*Pentru a vizualiza Termenii&Condițiile, accesați platforma www.mygoodyear.eu.

Noua gamă Goodyear OMNITRAC 
HEAVY DUTY
Noua gamă OMNITRAC S și D HEAVY DUTY este dezvoltată special pentru vehiculele care funcționează în condiții 

dificile. Înglobează conceptul Multiple life, cu o carcasă mai durabilă și mai rezistentă la daune și un compus inovator 

al benzii de rulare, care extinde durata de viață. În plus, deține marcajul 3PMSF pe toate anvelopele de direcție și 

tracțiune, pentru a face față celor mai restrictive legislații de iarnă.

Caracteristicile noii game de anvelope OMNITRAC HEAVY 
DUTY:

 Durabilitate crescută și reșapabilitate prin introducerea   
 tehnologiei DURASHIELD și a unor compuși și componente
 noi ale benzii de rulare

 Tracțiune pentru aplicații on/off, cu performanțe    
 îmbunătățite  pe timp de iarnă și marcaj 3PMSF pentru 
 toate anvelopele OMNITRAC HEAVY DUTY de direcție și 
 tracțiune.

 Bandă de rulare rezistentă la deteriorare pe toată durata 
 de viață a anvelopei

Tehnologia DuraShield

Noile anvelope OMNITRAC S și D HEAVY DUTY au carcase cu tehnologia 

inovativă DuraShield.

Cureaua superioară nemetalică împiedică umezeala să intre în contact cu 

chingile din oțel și previne deteriorarea și coroziunea. Noul design crește 

durabilitatea pe toată durata de viață a anvelopei și oferă condiții ideale 

pentru reșaparea de înaltă calitate.

Stratul superior DuraShield

Protecție împotriva coroziunii,  stabilind noi 

standarde de rezistență la deteriorare și performanță 

de reșapare.



 Durată lungă de viață a benzii de  
 rulare și tracțiune în condiții severe  
 de servicii mixte

OMNITRAC D HEAVY DUTY 
Noua anvelopă OMNITRAC D HEAVY DUTY pentru axa de tracțiune 

este special dezvoltată pentru a face față cerințelor severe din 

aplicațiile de servicii mixte.

Tracțiune excelentă și capacități de autocurățare, rezistență ridicată 

la deteriorare, performanță foarte bună la uzură și reșapabilitate 

îmbunătățită, datorită tehnologiei inovative DURASHIELD.

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

1 Tehnologia DuraShield
Cureaua superioară nemetalică împiedică umezeala 
să intre în contact cu chingile din oțel și previne 
deteriorarea și coroziunea.

Protecție împotriva coroziunii carcasei, nivel ridicat al 
durabilității carcasei și performanțe bune la reșapare

2 Design direcțional al benzii de rulare
Designul direcțional al benzii de rulare asigură 
tracțiune și autocurățare, pe toată durata de viață a 
anvelopei

Tracțiune pe toate tipurile de suprafață, inclusiv pe 
timp de iarnă

3 Nervura centrală oferă tracțiune suplimentară
Tracțiune ridicată și protecție suplimentară a benzii 
de rulare împotriva deteriorării

Uzură uniformă în condiții severe, randament 
kilometric ridicat și protecție a carcasei

4 Caneluri deschise ale umărului și design dinamic 
al blocului

Designul direcțional al benzii de rulare oferă tracțiune 
și eliminare rapidă a pietrelor și noroiului

Tracțiune ridicată pe toată durata de viață a 
anvelopei indiferent de condițiile de drum; rezistență 
la deteriorare și prevenție împotriva daunelor produse 
de pietre

5 Compus al benzii de rulare rezistent la deteriorare

Bandă de rulare special concepută pentru a rezista la 
deteriorare, oferind kilometraj ridicat pe toată durata 
de viață. Nivelul ridicat de cauciuc de sub banda de 
rulare, oferă protecție suplimentară

Randament kilometric ridicat și rezistență la 
deteriorare. Protecție a carcasei îmbunătățită pentru 
performanțe mai bune la reșapare.
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Dimensiune
Indice

de sarcină
Simbol

de viteză
Lățimi posibile 

ale jantei Comentarii

Eficiența 
consumului de 

carburant
Aderență pe 

umed
Emisii

de zgomot (dB)

12 R 22.5 152/148 K În dezvoltare

13 R 22.5 156/150 K 9.00/9.75 În dezvoltare

315/80 R 22.5 156/150 K 9.00/9.75 În dezvoltare

325/95 R 24 162/160 K 8.50/9.00 În dezvoltare

Date tehnice

Anvelopele OMNITRAC D HEAVY DUTY pot fi recanelate și reșapate  și au fost dezvoltate în conformitate cu 

Conceptul Multiple Life, fapt ce permite flotelor să reducă costul pe kilometru.

Reșapare și recanelare

Recomandări de recanelare

[TRACȚIUNE]OMNITRAC S HEAVY DUTY
Noua anvelopă OMNITRAC S HEAVY DUTY pentru axa de 

direcție aste construită pentru a face față condițiilor severe ale 

aplicațiilor de servicii mixte.

Uzură uniformă, rezistență îmbunătățită a benzii de rulare la 

deteriorare și reșapabilitate excelentă datorită tehnologiei 

DURASHIELD.

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

1 Tehnologia DuraShield
Cureaua superioară nemetalică împiedică umezeala 
să intre în contact cu chingile din oțel și previne 
deteriorarea și coroziunea.

Kilometraj ridicat și uzură uniformă 

2 Design cu 4 nervuri

Designul robust al benzii de rulare, cu caneluri 
masive ale umerilor este special construit pentru 
a rezista în cele mai solicitante condiții de servicii 
mixte

Randament kilometric ridicat și uzură uniformă

3 Formă specifică a canelurii pentru eliberare rapidă 
a pietrelor

Pietrele sunt rapid eliminate din banda de rulare 
pentru a preveni deteriorarea canelurilor

Protecție excelentă împotriva deteriorării cauzate de 
pietre, care duce la mai puține perforații și mai multă 
durabilitate a carcasei, autocurățare excelentă pentru 
o tracțiune bună 

4 Rezistență ridicată la deteriorare și nivel ridicat de 
cauciuc sub banda de rulare

Bandă de rulare special concepută să reziste la 
deteriorare pe toată durata de viață a anvelopei. 
Nivelul ridicat de cauciuc de sub banda de rulare 
oferă protecție suplimentară

Rezistență ridicată la deteriorare. Protecție 
îmbunătățită a carcasei pentru performanță mai 
bună la reșapare.
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Dimensiune
Indice

de sarcină
Simbol

de viteză
Lățimi posibile 

ale jantei Comentarii

Eficiența 
consumului de 

carburant
Aderență pe 

umed
Emisii

de zgomot (dB)

12 R 22.5 152/148 K În dezvoltare

13 R 22.5 156/150 K 9.00/9.75 În dezvoltare

315/80 R 22.5 156/150 K 9.00/9.75 În dezvoltare

325/95 R 24 162/160 K 8.50/9.00 În dezvoltare

Date tehnice

Anvelopele OMNITRAC S HEAVY DUTY pot fi recanelate și reșapate  și au fost dezvoltate în conformitate cu 

Conceptul Multiple Life, fapt ce permite flotelor să reducă costul pe kilometru.

Reșapare și recanelare

 Randament kilometric ridicat 
 și durabilitate crescută în 
 cele mai severe condiții de servicii 
 mixte

Recomandări de recanelare

Anvelopă nouă 80% uzură Anvelopă reșapată

Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime maximă de recanelare 9-10mm.

[DIRECȚIE]

22.5” 22.5”

Anvelopă nouă 80% uzură Anvelopă reșapată

Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime maximă de recanelare 9mm.



OMNITRAC MST II
Anvelopa de remorcă OMNITRAC MST II dispune de o cavitate 

largă a benzii de rulare și de rază multiplă pentru uzură uniformă 

și pentru creșterea randamentului kilometric.

Designul masiv al blocului central și nervurile late ale umărului 

oferă rezistență excelentă împotriva deteriorării și stabilitate 

ridicată

Caracteristici Cum funcționează Avantaje

1 Bandă de rulare lată cu cavități multiradiale Distribuție uniformă a presiunii la sol
Uzură redusă a benzii de rulare și randament 
kilometric ridicat

2 Caneluri centrale masive Rezistență ridicată la deteriorare Rezistență ridicată la deteriorare, stabilitate ridicată

3 Canelură centrală în zig-zag
Îmbunătățire a tracțiunii și frânării pe carosabil și 
teren accidentat 

Mobilitate pe toate tipurile de drum, aderență bună 
pe carosabil ud

4 Capacități de autocurățare Reducerea retenției de pietre și a deteriorării Durabilitate și reșapabilitate sporite

[REMORCĂ]
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Dimensiune
Indice

de sarcină
Simbol

de viteză
Lățimi posibile 

ale jantei Comentarii

Eficiența 
consumului de 

carburant
Aderență pe 

umed
Emisii

de zgomot (dB)

385/65R22.5 160 (158) K (L) 11.75 C B 72 

445/65R22.5 169 K 13.00/14.00 B B 71 

Date tehnice

Anvelopele OMNITRAC MST II pot fi recanelate și reșapate  și au fost dezvoltate în conformitate cu 

Conceptul Multiple Life, fapt ce permite flotelor să reducă costul pe kilometru.

Reșapare și recanelare

  Durabilitate și robustețe
 excelente, combinate cu
 randament kilometric ridicat în
 aplicații on-road și off-road

Recomandări de recanelare

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.

*

Prin procesul de reșapare TreadMax MoldCure, Goodyear 

permite flotelor să-și optimizeze perfomanțele celor mai 

recente anvelope de camion Goodyear. Goodyear TreadMax 

sunt produse utilizând aceași bandă de rulare și materiale ca 

cele folosite pentru anvelopele noi, prin utilizarea carcaselor

MaxTechnology. Astfel, Goodyear TreadMax oferă 

performanțe

similare unei anvelope noi și le permite flotelor să-și 

minimizeze investiția în cele mai recente produse dezvoltate 

de Goodyear.

Identificare RFID
Marcajul electronic RFID este integrat în 
anvelopele OMNITRAC S și D HEAVY DUTY

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.

RFID logo:

Laterala nemarcată

Laterala marcată

GAMA DE ANVELOPE DE CAMION 
GOODYEAR
Anvelopa potrivită pentru fiecare tip de transport

Transport Construcții Construcții TRANSPORT 
PERSOANE

Tipul de carosabil Autostradă                   Regional Servicii mixte              Off-road Urban                      Inter-Regional

FUELMAX
Performance

OFF-
ROAD

OMNITRAC 
HEAVY DUTY

OMNITRAC URBAN MARATHON
COACH

URBAN WTS ULTRA GRIP
COACH

Noua gamă de anvelope OMNITRAC S și D HEAVY DUTY a fost special dezvoltată pentru vehicule ce operează în 

condiții severe on/off.

KMAX GEN-2

ULTRA GRIP MAX

FUELMAX 
GEN-2

IARNĂ

Anvelopă nouă 80% uzură Anvelopă reșapată

Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime maximă de recanelare 8mm.
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Produs de
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0919/ROM

www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ANVELOPE

REȚEA DE 
SERVICII

FLOTĂ

TruckForce este 
rețeaua Goodyear 
pentru servicii de 

anvelope, cu peste 
2000 de locații în 

Europa.

Indiferent de dimeniunea 
flotei, Goodyear Total 

Mobility este alături de 
dumneavoastră.

Gamă cu peste 400 de 
anvelope premium noi și 
reșapate, de camion și 

autocar.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

SOLUȚII


