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Michelin Retread Technologies

Pro autobusy

Recamic

Recamic XDA

M+S

Recamic XDA

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

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%

XDA4

XDA4S

Přilnavost
u pneumatiky

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.
Recamic XDA4
Recamic XDA4S
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Dvojsmerné
Zvlnené Lamely

11R22.5
12R22.5

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

Doprava na dlouhé vzdálenosti a regionální doprava

Recamic

Doprava na dlouhé vzdálenosti a regionální doprava

Recamic

S60

M+S

M+S

SPOLEHLIVOST

VÍCEÚČELOVÉ

Profil 60 :
Snižuje zahřívání
v oblasti ramen.

Použití na všech typech cest a při jakémkoli počasí umožňuje
zvýšit produktivitu při zachování naprostého bezpečí.
Běhoun Recamic
S60 Convex

XW4S
XDS

Standardní běhoun
Náledí



VÍCEÚČELOVÉ

Hluboký sníh



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

Uježděný sníh



Déšť / jemný sníh

 Vynikající
 Velmi dobrá
 Dobrá



S60XDS
XW4S
Náledí



Hluboký sníh



Uježděný sníh



Déšť / jemný sníh



TRVALÁ PŘILNAVOST
 Vynikající
 Velmi dobrá
 Dobrá

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

+ 25 %

TRVALÁ PŘILNAVOST

XWS+

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

Přilnavost
u pneumatiky

+ 20 %

S60
XWS

S60
XW4S

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

Přilnavost
u pneumatiky

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

XW4S

Recamic XWS+
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Dvojsmerné
Zvlnené Lamely

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

Dvojsmerné
Zvlnené Lamely

11R22.5
12R22.5
13R22.5

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

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

Dobrá

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
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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

Clermont-Ferrand

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

M.F.P. MICHELIN - RECAMIC

20, Av. de l’Agriculture
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - FRANCE
Tél. ++ 33 (0)4.73.14.72.72
Fax ++ 33 (0)4.73.14.72.79
www.recamic.com - mail@recamic.com

FS CZ 13/M09 -

Michelin Retread Technologies

