
 Montujte pneumatiky Recamic na hnací

nápravy motorových vozidel.

   
Pneumatiky Recamic můžou být montované

na všechny nápravy na návěsech

a přívěsech.

03-2013

MĚSTSKÁ DOPRAVA

Michelin Retread Technologies



Městská doprava

PŘILNAVOST & ZÁBĚR
Drážkování běhounu zajišťuje vynikající
záběr na mokrých vozovkách, a tedy i
maximální výkon pneumatiky.

VYŠŠÍ KILOMETROVÝ VÝKON
Směs pryže je speciálně přizpůsobená pro
jízdu ve městě s častým zastavováním.
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Recamic XZU

Recamic XZU3

Městská & meziměstská doprava

Recamic

XZU3 M+S

VYŠŠÍ KILOMETROVÝ VÝKON
Až o 15 % více kilometrů, protože:
• Specifická 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.

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

MÉNĚ HLUKU
Lamely typu „bajonet“ snižují hlučnost.

Rovná lamela Lamela XZU3

XZU XZU3 XZU XZU3

Přilnavost u
pneumatiky

Přilnavost
u nové

pneumatiky

+ 9% + 18%

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

XZU 
10R22.5
11R22.5

275/80R22.5

XZU3
275/70R22.5
305/70R22.5
295/80R22.5
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 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


