Řada
RECAMIC

DÁLNIČNÍ PROVOZ

- Velké vzdálenosti na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
- Nižší nároky na akceleraci a brzdění

SILNIČNÍ PROVOZ

- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy s vyššími nároky na
brzdění a akceleraci
- Přeprava na kratší vzdálenosti s častými rozjezdy a brzděním
- Místo nakládky a vykládky s mírně agresivním povrchem

VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ

- Celoroční použití
- Pro regionální i dálkovou přepravu

PROVOZ V ZIMĚ

- Náročné klimatické podmínky (déšť, sníh, námraza)
- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy
- Kratší vzdálenosti na regionálních silnicích

MĚSTSKÁ DOPRAVA

- Provoz ve městě s častými rozjezdy a brzděním
(městské a linkové autobusy, svoz odpadu, čisticí vozy atd.)

SMÍŠENÝ PROVOZ

- Použití na krátké vzdálenosti a na všech typech silnic,
zejména při částečném provozu na stavbách a v terénu
- Složité podmínky přístupových cest pro nakládku a vykládku

PROVOZ V TERÉNU

- Provoz převážně na staveništích, terénu a v lomech
- Záběr na agresivním, nezpevněném povrchu
- Použití při riziku poškození průrazem

ÚSPORA PALIVA

- Řada
ada energy: více kilometrů,
menši spotřeba

Vynikající
Velmi dobrá
Dobrá

Recamic

XDA 2 Energy
S60 XDA 2 Energy
M+S

ŘADA ENERGY: VÍCE KILOMETRŮ,
MENŠÍ SPOTŘEBA(1)
Řada Recamic
A tradiční

Řada Recamic
A2 Energy

Kilometrový výkon (km)

100

135

Spotřeba paliva (litry)

100

94

(1) Takového výkonu dosahují pouze vozidla, která jsou
vybavena:
- novými pneumatikami Michelin A2 Energy na řídící nápravě,
- protektorovanými pneumatikami Recamic na hnací a/nebo
na nosné nápravě, a to běhouny Recamic A2 Energy na
identických originálních kostrách Michelin.

PŘILNAVOST / ZÁBĚR
Inovativní dezén snižuje míru deformování bloků
pneumatiky, čímž zaručuje vysokou přilnavost
po celou dobu životnosti pneumatiky.

SPOLEHLIVOST
Profil 60 Snižuje zahřívání v oblasti ramen

Běhoun Recamic S60 Convex

295/60R22.5*
315/60R22.5*
275/70R22.5
305/70R22.5

2013-01 V1

Standardní běhoun

315/70R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
*S60XDA2 Energy

M+S

Recamic

XZA2 B Energy
S60 XZA2 B Energy
ŘADA ENERGY: VÍCE KILOMETRŮ,
MENŠÍ SPOTŘEBA(1)
Řada Recamic
A tradiční

Řada Recamic
A2 Energy

Kilometrový výkon (km)

100

135

Spotřeba paliva (litry)

100

94

(1) Takového výkonu dosahují pouze vozidla, která jsou
vybavena:
- novými pneumatikami Michelin A2 Energy na řídící nápravě,
- protektorovanými pneumatikami Recamic na hnací a/nebo
na nosné nápravě, a to běhouny Recamic A2 Energy na
identických originálních kostrách Michelin.

SPOLEHLIVOST
Technologie „s křidélky“, patentovaná společností
Michelin, zaručuje výjimečnou dolnost vůči smýkání.

de standard
eu extra - large

Technologie běhounu s křidélky

Bande
à bavettes
Standardní běhouny Technologie
běhounu
Bande à bavettes
Bande standard
pro
extra široké
s křidélky
(s plynulým
RECAMIC
RECAMIC
pour pneu extra - large
pneumatiky
přechodem do bočnice)

zóny
rozumné

Spojení běhounu
a kostry mimo
namáhanou oblast

Profil 60 Snižuje zahřívání v oblasti ramen

Běhoun Recamic
S60 Convex

Standardní běhoun

295/60R22.5*
315/60R22.5*
315/70R22.5
*S60XZA2 Energy
2013-01 V1

Recamic

XTA2 B Energy

ŘADA ENERGY: VÍCE KILOMETRŮ,
MENŠÍ SPOTŘEBA(1)
Řada Recamic
A tradiční

Řada Recamic
A2 Energy

Kilometrový výkon (km)

100

135

Spotřeba paliva (litry)

100

94

(1) Takového výkonu dosahují pouze vozidla, která jsou
vybavena:
- novými pneumatikami Michelin A2 Energy na řídící nápravě,
- protektorovanými pneumatikami Recamic na hnací a/nebo
na nosné nápravě, a to běhouny Recamic A2 Energy na
identických originálních kostrách Michelin.

SPOLEHLIVOST
Technologie „s křidélky“, patentovaná společností
Michelin, zaručuje výjimečnou dolnost vůči smýkání.

Bande standard
pour pneu extra - large

Smyk

Technologie běhounu s křidélky

Bande
à bavettes
Standardní běhouny Technologie
běhounu
Bande à bavettes
Bande standard
pro
extra široké
s křidélky
(s plynulým
RECAMIC
RECAMIC
pour pneu extra - large
pneumatiky
přechodem do bočnice)

zóny
rozumné

Spojení běhounu
a kostry mimo
namáhanou oblast

STABILITA
Zarovnané drážky zaručují vynikající jízdní stabilitu.
Kontinuální ramena, speciálně konstruovaná pro profily
45 a 55, zajišťují vynikající příčný záběr.

385/55R22.5
385/65R22.5
425/55R19.5*
435/50R19.5*
445/45R19.5*
*XTA2B

2013-01 V1

Recamic

XZA / XZA B

KILOMETROVÝ VÝKON
Zarovnané drážky spolu se zvýšenou
pevností žeber pneumatiky přinášejí
pravidelné opotřebení a vynikající
kilometrovou životnost.

JÍZDNÍ KOMFORT
Lamelování s velkým počtem hran
zaručuje vynikající přesnost řízení.

ROZMANITOST UŽITÍ
Směs pryže a dezén jsou vhodné pro různé
typy vozidel: dálkové autobusy, nákladní
vozy i přívěsy.

2013-01 V1

XZA
205/80R15
9.5R17.5
10R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
9.00R20
10.00R20
11.00R20
12.00R20
10R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5

XZA B
315/80R22.5
365/80R20
385/55R22.5
385/65R22.5
425/65R22.5

Recamic

XTA / XTA B

KILOMETROVÝ VÝKON
Vynikající kilometrový výkon je dán
pravidelným opotřebováváním pneumatiky
až do konce její životnosti.

SPOLEHLIVOST
Technologie „s křidélky“, patentovaná
společností Michelin, zaručuje výjimečnou
odolnost vůči smýkání (viz protější strana).

STABILITA
Zarovnané drážky běhounu zajišťují
vynikající jízdní stabilitu.

XTA
205/80R15
9.5R17.5
205/65R17.5
245/70R17.5
265/70R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
235/75R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
2013-01 V1

305/70R19.5
335/80R20
11R22.5
12R22.5
255/70R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5

XTA B
315/80R22.5

Recamic

MULTIWAY D

M+S

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ

VYNIKAJÍCÍ TRAKCE A PŘILNAVOST
Exkluzivní Michelin dezén Výjimečný výkon
je udržován během celé životnosti pneumatiky
díky jeho Michelin patentovaným technologiím:
• «Double-wave» lamely přinášejí velké zlepšení
přilnavosti a trakce
• «Raindrop» lamely přinášejí velké zlepšení
přilnavosti při 2/3 opotřebení
• TowerPump® lamely zlepšují přilnavost na mokrém
povrchu protože rozbíjejí vodní film, který se tvoří
mezi cestou a běhounem pneumatiky

«Double-wave»
lamely

«Raindrop»
lamely

«TowerPump®»
lamely

VYSOKÝ KILOMETROVÝ PRŮBĚH
«Double-wave» lamely snižují mobilitu dezénového
bloku.
Zlepšené opotřebovávání dezénu, «Raindrop» a
«Double-wave» lamely umožňují využití běhounu až
do posledních milimetrů*
(*) Viz právní předpisy platné v příslušné zemi.

315/80R22.5
315/70R22.5

2013-09 V1

Recamic

XDE2 LT

M+S

KILOMETROVÝ VÝKON
Vzájemně se blokující dvojitě zvlněné
lamely pneumatiky XDE2LT zaručují vyšší
kilometrový výkon.

Recamic XDE1 LT

100

Recamic XDE2 LT

115

PŘILNAVOST / ZÁBĚR
Dvojitě zvlnûné lamely zajišt’ují po celou
dobu životnosti pneumatiky její vynikající
přilnavost a jedinečnou záběrovost ze
všech klimatických podmínek.

160
140
120
100
80
60
40
20
0

XDE 1
LT

9.5R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
2013-01 V1

ZÁBĚR

PŘILNAVOST

XDE 2
LT

XDE 1
LT

235/75R17.5
10R17.5
9.5R19.5

XDE 2
LT

Recamic

XDE2+
XDE2+MT
(1)

M+S

(2)

M+S

(1) Pro nákladní automobily s nosností vyšší než 16 t
(2) Pro nákladní automobily s nosností 11 t až 16 t

KILOMETROVÝ VÝKON
Nová směs pryže a optimalizovaná hloubka
dezénu zajišt’ují pravidelné opotřebení běhounu,
čímž se zvyšuje kilometrový výkon pneumatiky.

PŘILNAVOST / ZÁBĚR
Bloky dezénu zajišt’ují na mokré silnici maximální
výkon pneumatiky, a to jak při akceleraci,
tak při brzdění.

MOŽNOSTI UŽITÍ
Směs pryže a tvar dezénu dodávají pneumatice
vynikající vlastnosti ve všech podmínkách užití:
četné zatáčky a kopcovity terén, městsky provoz…

XDE2+
10.00R20
11.00R20
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5
2013-01 V1

XDE2+MT
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5
255/70R22.5

Recamic

XZE2
SPOLEHLIVOST

Profil dezénových drážek omezuje
zachytávání kamínků, čímž se
prodlužuje zivotnost pneumatiky.

PŘÍČNÁ PRILNAVOST
Čtyři podélné drážky zaručují jedinečnou
příčnou přilnavost za každého počasí.

MOŽNOSTI UŽITÍ
Směs pryže a tvar dezénu dodávají
pneumatice vynikající vlastnosti ve všech
podmínkách užití: vnitrostátní, regionální
i městská přeprava; dálkové autobusy
či nákladní automobily; hnací či řídicí náprava.

11.00R20
12.00R20
275/70R22.5
305/70R22.5
275/80R22.5
2013-01 V1

295/80R22.5
315/80R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5

Recamic

XTE2 B
SPOLEHLIVOST
Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic,
patentovaná technologie společnosti Michelin,
zajišt’uje jedinečnou odolnost proti smýkání.

Smyk

Bande à bavettes
RECAMIC

de standard
eu extra - large

Běhouny s plynulým přechodem
do bočnice Recamic
Standardní
běhouny
Bande standard
pro extra široké
pour pneu extra - large
pneumatiky

Technologie
běhounu
Bande à bavettes
s křidélky
(s plynulým
RECAMIC
přechodem do bočnice)

Spojení běhounu
a kostry mimo
namáhanou oblast

KILOMETROVÝ VÝKON
Vysoký kilometrový výkon je zajišten díky nové směsi pryže
na běhounu, která je odolnější vůči odûru, a optimalizovanému
profilu koruny s lepsí pravidelností opotrebení. Maximalizovaný
objem směsi pryže a speciálně vyvinutý dezén k získání lepší
životnosti pneumatiky.

9.5R17.5
205/65R17.5
245/70R17.5
215/75R17.5
235/75R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
2013-09 V1

385/55R22.5
385/65R22.5
425/65R22.5
445/65R22.5
275/70R22.5
275/80R22.5

Recamic

XTE3 B
SPOLEHLIVOST
Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic,
patentovaná technologie společnosti Michelin,
zajišt’uje jedinečnou odolnost proti smýkání.

Smyk

Bande à bavettes
RECAMIC

de standard
eu extra - large

Běhouny s plynulým přechodem
do bočnice Recamic
Standardní
běhouny
Bande standard
pro extra široké
pour pneu extra - large
pneumatiky

Technologie
běhounu
Bande à bavettes
s křidélky
(s plynulým
RECAMIC
přechodem do bočnice)

Spojení běhounu
a kostry mimo
namáhanou oblast

KILOMETROVÝ VÝKON
Vysoký kilometrový výkon je zajišten díky nové směsi pryže
na běhounu, která je odolnější vůči odûru, a optimalizovanému
profilu koruny s lepsí pravidelností opotrebení. Maximalizovaný
objem směsi pryže a speciálně vyvinutý dezén k získání lepší
životnosti pneumatiky.

Recamic XTE2 B

100

Recamic XTE3 B

385/65R22.5

2013-01 V1

115

Recamic
M+S
VÍCEÚČELOVÉ

XW4S
XDS

Použití na všech
typech cest a při
jakémkoli počasí
umožňuje zvýšit
produktivitu
při zachování
naprostého
bezpečí.

Náledí



Hluboký sníh



Uježděný sníh



Déšť / jemný sníh


Vynikající
Velmi dobrá
Dobrá

TRVALÁ PŘILNAVOST
Hlubší dvojsměrné zvlněné lamely umožňují
výrazné zlepšení přilnavosti i při polovičním
opotřebení.

+ 25 %
t
Paten osti
n
spoloè elin
Mich

XWS+
Přilnavost
u pneumatiky

Dvojsmerné Zvlnené Lamely

KILOMETROVÝ VÝKON
Díky účinku lamel (menší pohyblivost profilu) a
optimalizovanému množství gumy, která se opotřebuje,
podává pneumatika lepší kilometrový výkon:

Recamic XWS+
Recamic XW4S

11R22.5
12R22.5
13R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
2013-09 V1

100
115

315/80R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5

Recamic

S60

M+S

SPOLEHLIVOST
Profil 60 :
Snižuje zahřívání
v oblasti ramen.

Běhoun Recamic
S60 Convex

Standardní běhoun

VÍCEÚČELOVÉ

S60XDS
XW4S

Použití na všech
typech cest a při
jakémkoli počasí
umožňuje zvýšit
produktivitu
při zachování
naprostého
bezpečí.

Náledí



Hluboký sníh




Uježděný sníh



Déšť / jemný sníh

Vynikající
Velmi dobrá
Dobrá

TRVALÁ PŘILNAVOST

Hlubší dvojsměrné zvlněné lamely umožňují
výrazné zlepšení přilnavosti i při polovičním
opotřebení.

+ 20 %

t
Paten osti
n
spoloè elin
Mich

S60
XWS

S60

Přilnavost
u pneumatiky

Dvojsmerné Zvlnené Lamely

KILOMETROVÝ VÝKON
Díky účinku lamel (menší pohyblivost profilu) a
optimalizovanému množství gumy, která se opotřebuje,
podává pneumatika lepší kilometrový výkon:
Recamic S60 XWS
Recamic S60 XW4S

100
120

295/60R22.5
315/60R22.5

2013-01 V1

Recamic

mic XDA

M+S

VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ
Pro regionální i dálkovou přepravu.
Umožňuje přepravu při maximální
bezpečnostni s dostatečným pohodlím pro
cestující za každého počasí.

mic XDA

PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST
Patentovaná “ dvojite zvlnená lamela ”
přináší více záběrovosti při
2/3 opotřebování pneumatiky.

Na kluzkém Na ledě
a mokrém a sněhu
povrchu

+10% +15%

t
Paten osti
n
spoloè elin
h
ic
M

XDA4

XDA4S

Přilnavost
u pneumatiky

Dvojsmerné Zvlnené Lamely

KILOMETROVÝ VÝKON
Samouzamykající se “ dvojite zvlnené lamely
“zvyšují tuhost dezénových blokú. Spolu
se zvýšenou hloubkou dezénu (+ 2mm proti XDA4),
se zvyšuje záběrovost a kilometrový výkon.

100

Recamic XDA4
Recamic XDA4S

11R22.5
12R22.5

2013-01 V1

115

275/70R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5

Recamic

XDS

M+S

KILOMETROVÝ VÝKON
Hluboký dezén a široký běhoun zvyšují
kilometrový výkon v silničním provozu.

ZÁBĚR / MOBILITA
Bloky dezénu spolu s otevřenými
ramenními drážkami usnadňují odvod
sněhu.

PŘÍČNÁ PŘILNAVOST
Bloky dezénu zaručují vynikající příčnou
přilnavost a jedinečné držení stopy.

XDS
Náledí



Hluboký sníh



Uježděný sníh



Déšť / jemný sníh

11.00R20
335/80R20
11R22.5
12R22.5
275/80R22.5
2013-01 V1



295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5

Vynikající
Velmi dobrá
Dobrá

Recamic

XDW Ice Grip

M+S

ZÁBĚR / BRZDĚNÍ
Více než 2000 dvousměrných zvlněných
lamel (patent společnosti Michelin).

PŘÍČNÁ PŘILNAVOST
Směs pryže a zvýšený počet lamel spolu
s podélnými běhounovými drážkami zaručují
výjimečnou odolnost vůči bočnímu zrychlení.

KOMFORT
Pružná ramena zmírňují důsledky jízdy
ve vyjetých kolejích (poté, kdy po
zledovatělém či zasněženém povrchu
projede pluh, sněhová fréza).

XDW
ice Grip
XDS
Náledí



Hluboký sníh



Uježděný sníh



Déšť / jemný sníh

12R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5

2013-09 V1



275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5

Vynikající
Velmi dobrá
Dobrá

Recamic

XZU 3

M+S

VYŠŠÍ KILOMETROVÝ VÝKON
Až o 15 % více kilometrů, protože:
• pecifická směs pryže je vysoce odolná proti
opotřebení i při vysokých nárocích na brzdění a
zrychlování.
• Lamely jsou dostatečně pevné, aby zvýšily
kilometrový výkon pneumatiky.
• Množství pryže je o 14 % větší než u pneumatiky XZU.

Recamic XZU

100

Recamic XZU3

115

VĚTŠÍ BEZPEČNOST
Dvousměrné zvlněné lamely
umožňují pružnost blokům
běhounu, která je nezbytná
pro trvalou, maximální
přilnavost během celé doby
životnosti pneumatiky.

+ 9%

XZU

+ 18%

XZU3

Přilnavost
u nové
pneumatiky

XZU

XZU3

Přilnavost u
pneumatiky

Vynikající, stálá přilnavost.
Kratší brzdná dráha a snazší rozjezd po
celou dobu životnosti pneumatiky.

MÉNĚ HLUKU
Rovná lamela

Lamela XZU3

Lamely typu „bajonet“ snižují hlučnost
přibližně o 1 dB(a).

10.00R20
11.00R20
275/70R22.5
305/70R22.5

*XZU
2013-01 V1

275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
10R22.5
12R22.5
11R22.5

Recamic

XDY3

M+S

MOBILITA PNEUMATIK
Směrový dezén s hlubokými drážkami zajišťuje
jedinečnou záběrovost na agresivním, nezpevněném
povrchu.

ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ
Směs pryže vysoce odolná vůči poškození
a průrazům spolu s hlubokým dezénem zaručují
vysokou kilometrovou životnost pneumatiky.
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Recamic

XDY4

M+S

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
Kompaktní centrální dezénové bloky spolu s
úhlovými bloky běhounu na ramenou
zaručují zvýšení robustnosti a lepší odolnost proti
poškození.*
Dezén s drážkami ve tvaru V snižuje míru
zachycení kamínků o 30%.*

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
Stavba koruny umožňuje optimalizovanou kontaktní
plochu pro menší míru opotřebení* a nová
směs pryže zaručuje lepší míru opotřebení.*

ZÁBĚR
Směrový dezén nabízí vynikající trakční schopnosti.
Široké drážky tvaru-V udržují běhoun čistý od ahna.

* Ve srovnání s Recamic XDY3, vnitřní studium, údaje
Michelin
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Recamic

XZY2

M+S

SPOLEHLIVOST
Profil dezénových drážek omezuje zadržování
kamínků a prodlužuje životnost běhounu.

KILOMETROVÝ VÝKON
Směs pryže vysoce odolná vůči poškození a
průrazům spolu s hlubokým dezénem zaručují
vysokou kilometrovou životnost pneumatiky.

MOŽNOSTI POUŽITÍ
Směs pryže a nesměrový dezén umožňují
různorodé použití pneumatiky: jízda na
agresivním, nezpevněném povrchu i na silnici,
hnací i řídicí náprava.
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Recamic

XZY2 B M+S / XZY3 B M+S
XTY B M+S / XTY M+S
SPOLEHLIVOST

standard
extra - large

Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic,
patentovaná technologie společnosti Michelin,
zajišťuje jedinečnou odolnost proti smýkání.

Bande à bavettes
Smyk
RECAMIC

Běhouny s plynulým přechodem
do bočnice Recamic
Standardní
běhouny
Bande standard
pro extra široké PNEU
pour pneu extra - large

Běhouny
plynulým
Bande à sbavettes
přechodem
do bočnice
RECAMIC
Recamic

Spojení běhounu a
kostry pláště mimo
namáhané oblasti

ODOLNOST VŮČI
POŠKOZENÍ
Masivní bloky dezénu zajišťují
vynikající odolnost vůči
nárazům a poškozením.

XZY2 B
12.00 R20
295/80R22.5
315/80R22.5
11 R22.5
12 R22.5
13 R22.5

2013-09 V1

PŘILNAVOST
Robustní ramena zaručují
vysokou přilnavost a větší
stabilitu přívěsu či návěsu.

XZY3 B
385/65R22.5
445/65R22.5

XTY
275/70R22.5

XTY B
265/70R19.5
275/70R22.5

XZY B
425/65R22.5

Recamic

XZH B

M+S

SPOLEHLIVOST

standard
extra - large

Běhoun s plynulým přechodem do bočnice Recamic,
patentovaná technologie společnosti Michelin,
zajišťuje jedinečnou odolnost proti smýkání.
Bande à bavettes
Smyk

RECAMIC

Běhouny s plynulým přechodem
do bočnice Recamic
Standardní
běhouny
Bande standard
pro extra široké PNEU
pour pneu extra - large

Běhouny
plynulým
Bande à sbavettes
přechodem
do bočnice
RECAMIC
Recamic

ODOLNOST VŮČI POŠKOZENÍ
Speciální směs pryže a originální dezén s masivními
bloky přináší vysokou odolnost vůči poškození.

PŘILNAVOST
Masivní bloky dezénu a robustní ramena nabízejí maximální
přilnavost a stabilitu na nezpevněném povrchu.

445/65R22.5
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Recamic

XZH

M+S

SPOLEHLIVOST
Hluboký a masivní dezén garantuje
vysokou odolnost vůči nárazům, průrazům
a průřezům v podmínkách stavenišť a lomů.

PŘILNAVOST
Hluboký dezén a široké, otevřené drážky
v rameni optimalizují přilnavost na
nezpevněném povrchu.

KILOMETROVÝ VÝKON
Pneumatika disponuje vynikajícím
kilometrovým výkonem při užívání na
agresivním, nezpevněném povrchu.
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