
 Montujte pneumatiky Recamic na hnací

nápravy motorových vozidel.

   
Pneumatiky Recamic můžou být montované

na všechny nápravy na návěsech

a přívěsech.

ŘADA PRO
SILNIČNÍ PROVOZ
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Recamic Recamic Recamic

M+SMULTIWAY D XDE2 LT XDE2+ M+S

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

PŘILNAVOST / ZÁBĚR

PŘILNAVOST / ZÁBĚR

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

MOŽNOSTI UŽITÍ

Pro nákladní automobily s nosností vyšší než 16 t

Pro nákladní automobily s nosností 11 t až 16 t

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

KILOMETROVÝ VÝKON

KILOMETROVÝ VÝKONVYNIKAJÍCÍ TRAKCE A 
PŘILNAVOST

VYSOKÝ KILOMETROVÝ 
PRŮBĚH

Vzájemně se blokující dvojitě zvlněné
lamely pneumatiky XDE2LT zaručují vyšší
kilometrový výkon.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 snižují mobilitu dezéno-
vého bloku.
Zlepšené opotřebovávání dezénu, «Raindrop» 
a «Double-wave» lamely umožňují využití 
běhounu až do posledních milimetrů*

(*) Viz právní předpisy platné v příslušné zemi.
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Dvojitě zvlnûné lamely zajišt’ují po celou
dobu životnosti pneumatiky její vynikající
přilnavost a jedinečnou záběrovost ze
všech klimatických podmínek.
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Pro nákladní automobily s nosností 7.5 až 12 ton

M+S
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Vynikající Velmi dobrá Dobrá



Recamic Recamic Recamic

XZE2 XTE2 B XTE3 B

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

SPOLEHLIVOST
SPOLEHLIVOST 

čtyři podélné drážky zaručují jedinečnou 
příčnou přilnavost za každého počasí.

PŘÍČNÁ PRILNAVOST 

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.

MOŽNOSTI UŽITÍ 

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

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.

KILOMETROVÝ VÝKON 
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Recamic XTE2 B

Recamic XTE3 B

Bande à bavettes
RECAMIC

Bande standard
pour pneu extra - large

Spojení běhounu
a kostry mimo
namáhanou oblast

Standardní běhouny
pro extra široké

pneumatiky

Technologie 
běhounu

s křidélky (s ply-

Bande à bavettes
RECAMIC

Bande standard
pour pneu extra - large

Smyk Běhouny s plynulým přechodem
do bočnice Recamic
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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

Michelin Retread Technologies

 Odporučení pro

pneumatiky Recamic

 Montujte pneumatiky Recamic na hnací

nápravy motorových vozidel.

   
Pneumatiky Recamic můžou být montované

na všechny nápravy na návěsech

a přívěsech.

Řada RECAMIC

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

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

VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ
- Celoroční použití
- Pro regionální i dálkovou přepravu

 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

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


