Dezény lisované ve formě
Základem výroby protektorované pneu přímo ve formě je speciální syntetická směs vyhovující různým
pracovním podmínkám a různému provoznímu prostředí. Pneu jsou protektorovány „od patky k patce“
tak, že nepoznáte rozdíl mezi novou a protektorovanou pneumatikou jak vzhledem, tak výkonem.

RTDN
• výborný přenos kroutícího
momentu a záběr na měkkém blátivém podkladu
• výborné samočistící schopnosti
• výborná odolnost proti průrazům
• určeno hlavně pro ADT (kloubové
dampery)
• rozměry 23,5R25 (39 mm)
26,5R25 (42 mm)
29,5R25 (45 mm)
750/65R25 (42 mm)

RTDT1
• výborné záběrové schopnosti
a adheze v náročných podmínkách
• hluboký dezen díky kterému
je zajištěna dlouhá životnost
• nižší provozní náklady
• určeno pro RDT (tuhé dampery)
• rozměry 24,00R35 (57 mm)

RTH
•
•
•
•
•

univerzální dezen pro těžší podmínky
výborné záběrové vlastnosti
dlouhá životnost
určeno pro ADT, nakladače, gradery
rozměry 20,5R25 (32 mm)

RT1 – Traction
• nejvhodnější pro dlouhé převozy
v lomech ve vyšších rychlostech
• velmi odolný proti průrazům
• vysoká ochrana kostry a bočnic
• určeno pro RDT (pevné dampery)
• rozměry 27,00 R49 (71 mm)

RTLA
• optimální tvar záběrových bloků
• velká styčná plocha díky které má
tento dezen výborné záběrové
schopnosti ve velmi náročných
podmínkách
• výborné samočistící schopnosti
• ochrana bočnic
• určeno pro nakladače, dozery a gradery
• rozměry 20,5R25 (32 mm)

RTH2
• zesílené rameno
• dlouhá životnost
• zvětšená styčná plocha zajištuje
výbornou stabilitu
• zesílená bočnice zlepšuje odolnost
proti poškození v boku
• dezen s velmi dobrými jízdními
vlastnostmi
• určeno pro ADT, nakladače, gradery
• rozměry 23,5R25 (32 mm)

Dezény prořezávané z nově nanesené směsi
Tyto dezény jsou vyráběny ze směsi kombinované z přírodního a syntetického kaučuku. U takto vyráběných
pneu jsme schopni přizpůsobit dezen potřebám zákazníka jak typem směsi, tak hloubkou dezenu v zájmu splnit
co nejpřesněji potřeby provozních podmínek.
Jsme schopni vyrobit nový dezen na rozměrech pneu s průměrem od 25 do 49 palců.
Všechny takto vyráběné pneumatiky používají 6 sigma metodu, která identifikuje jakoukoliv i skrytou vadu.

