UrbanMax
Technologie

Prořezávání
V závislosti na podmínkách používání a údržby, vysoce kvalitní
kostry pneumatik Goodyearu mohou poskytovat několikanásobnou
životnost (nová, prořezaná, protektorovaná, prořezaná,
protektorovaná) a přitom zaručují bezpečnost, výkon a minimální
provozní náklady.
Forma drážky
před prořezáním

Současný povrch
pneumatiky

Maximální hloubka
prořezání = 3 mm

Šířka
prořezání = 6 mm

UrbanMax MCA
Nový dezén pneumatiky

UrbanMax MCD Traction
Nový dezén pneumatiky

Prořezaná pneumatika

Prořezaná pneumatika

Velký poloměr

Prořezání musí provádět pouze odborník. Neodborné prořezání poškozuje pneumatiku a zaviní
nezbytnost její předčasné výměny.
Prořezání pneumatik UrbanMax MCA a MCD Traction proveďte, když má její dezén ještě
dostatečnou tloušťku. Doporučená tloušťka zbývajícího dezénu je 5–6 mm.

Goodyear
UrbanMax

Inovace
• Nejnovější materiálové
technologie
• Speciální vzory
dezénů
• Pevné konstrukce
koster
• Vyšší hospodárnost
vozového parku

Nová řada pneumatik pro město
využívající UrbanMax technologie,
o 30% vyšší kilometrový výkon,
vynikající celoroční způsobilost v městském provozu*

www.goodyear.eu
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Av. Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
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O možnostech nákupu
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UrbanMax MCA
Produced by Goodyear Europe
268/0709/LUX-ENG

* proti předchozím Metro MCS* pneumatikám, založeno na předpokládaném kilometrovém výkonu

UrbanMax MCD Traction

Nová generace pneumatik Goodyearu pro městský provoz
Nově vyvinutá řada pneumatik UrbanMax vychází
z technologického konceptu Goodyear Max. Kombinace
nejnovějšího designu a nejnovějších materiálových technologií
dává vznik pneumatikám, které vyhovují dnešním i budoucím
potřebám nákladních aut a autobusů v městském provozu.
Nová generace pneumatik Goodyearu pro město využívá
nejnovějších technologií směsí s výsledkem výborného
kilometrového výkonu kombinovaného s velikou odolností proti
poškození a nízkým valivým odporem.
Vzorky dezénu jsou speciálně vyvinuty pro celoroční využití
v městském provozu – jak pneumatiky MCA, tak MCD Traction
nesou označení M+S.

Vzorky jsou optimalizovány pro nízkou hladinu provozní
hlučnosti. Jak pneumatiky MCA, tak MCD Traction vyhovují
svou hlučností i příštím směrnicím EU.
Pneumatiky MCA i MCD Traction mají nízký valivý odpor,
tím docilují snížení spotřeby pohoných hmot i snížení emisí.
Odolnost proti poškození a pevnost jsou výsledkem robustní
konstrukce kostry.
Zpevněné bočnice zajišťují dobrou odolnost proti oděru od
obrubníků při městském provozu. Pneumatiky UrbanMax MCA
a MCD Traction je možné jak prořezávat, tak protektorovat.

Kompletní řada pneumatik pro užití ve městě
Kombinace pneumatik UrbanMax MCA pro řídící i kteroukoliv
nápravu s pneumatikami MCD Traction umožňuje vozovému
parku dostát nejširším potřebám současného městského
provozu nákladních aut a autobusů.
Protože jak pneumatiky MCA, tak MCD Traction, byly vyvinuty
pro celoroční použití, v extrémních zimních podmínkách řada
UrbanMax může být použita v kombinaci se speciálními zimními
pneumatikami Goodyearu pro řídící osu UltraGrip WTS City, a tak
je možné docílit ještě lepšího záběru i brzdného výkonu v zimních
podmínkách.

Návody pro aplikaci
UrbanMax MCA

Vlastnosti

Výhody

Široký dezén, 5 robustních žeber

Vynikající kilometrový výkon,
nízká hlučnost (splňuje i příští směrnice EU)

Lamelované hrany, zvlněné, pružné lamely

Výkonné na mokrých i zasněžených vozovkách,
rovnoměrné opotřebení

Přímé středové bloky

Vhodné pro montáž na kteroukoliv osu

Robustní design ramenních partií

Vysoká odolnost proti poškození,
dobrá stabilita v jízdních manévrech

Zesílené bočnice s indikátory opotřebení

Odolnost proti oděru od obrubníků,
ochrana kostry

1

UrbanMax MCA

UrbanMax MCD Traction

2

3

WTS City

Klimatické podmínky

2

2

1

3

1

1
Požadavky na záběr

UrbanMax MCA – řada rozměrů a technické detaily
UrbanMax MCD Traction

Vlastnosti

Výhody

Rozměry

Široký dezén, vysoká protismyková odolnost

Vynikající kilometrový výkon, rovnoměrné
opotřebení

275/70R22.5
295/80R22.5

Speciální design a geometrie bloků

Nízká hlučnost (splňuje i příští směrnice EU
o hlučnosti)

Husté, 3D BIS lamelování, design bloků

Vynikající záběr na mokrých a zasněžených
vozovkách, označeny M+S

Zesílené bočnice s indikátory opotřebení

Odolnost proti oděru o obrubníky, ochrana
kostry

Index
nosnosti

Symbol
rychlosti

Doporučené
ráfky
(palce)

Optimální
ráfky
(palce)

Šířka
Min. vzdálenost
průřezu
středních rovin
(mm) ve dvojmontáži (mm)

Vnější
průměr
(mm)

Statický poloměr
při zátěži (mm)
+1.5 -1.5%

Odvalený
obvod
(mm)

Huštění
(kPa)
+1.5 -1.5%

148/145

J

7.50

8.25

276

(152/148))

(E)

303

958

445

2922

9.00

8.25

9.00

298

326

1044

487

3184

8.50
7.75

152/148

J

154/150

(E)

265/70R19.5

140/138

L

7.50

8.25

262

295

867

401

2644

245/70R19.5

136/134

L

7.50

6.75

248

279

839

389

2559

8.25

315/60R22.5

152/148

J

9.00

9.75

313

344

950

445

2879

9.00

Vnější
průměr
(mm)

Statický poloměr
při zátěži (mm)
+1.5 -1.5%

Odvalený
obvod
(mm)

Huštění
(kPa)
+1.5 -1.5%

958

445

2922

9.00

UrbanMax MCD Traction – řada rozměrů a technické detaily
Rozměry

275/70R22.5

Index
nosnosti

Symbol
rychlosti

Doporučené
ráfky
(palce)

Optimální
ráfky
(palce)

148/145

J

7.50

8.25

(152/148))

(E)

Šířka
Min. vzdálenost
průřezu
středních rovin
(mm) ve dvojmontáži (mm)
276

303

