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Běhoun Recamic S60 Convex Standardní běhoun

Recamic RecamicRecamic

M+SM+S M+S

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

SPOLEHLIVOST

ZÁBĚR / BRZDĚNÍ

PŘÍČNÁ PŘILNAVOST

KOMFORT

Profil 60 : Snižuje zahřívání v oblasti ramen.

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

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

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

VÍCEÚČELOVÉ
Použití na všech typech cest a při jakémkoli počasí umožňuje zvýšit produktivitu při zachování

naprostého bezpečí.

TRVALÁ PŘILNAVOST

KILOMETROVÝ VÝKON

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

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

Doprava na dlouhé vzdálenosti a regionální doprava Doprava na dlouhé vzdálenosti a regionální doprava Regionální provoz

S60 XDW Ice Grip

Recamic S60 XWS 100

Recamic S60 XW4S 120

Recamic XWS+ 100

Recamic XW4S 115
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Společnost Michelin
vyvinula kompletní zimní
řadu produktů RECAMIC.

XDSXW4S / S60 XW4S
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Náledí

Hluboký sníh

Uježděný sníh

Déšť / jemný sníh

 Dobrá Velmi dobrá Vynikající

Recamic

M+SM+S

KILOMETROVÝ VÝKON

ZÁBĚR / MOBILITA

PŘÍČNÁ PŘILNAVOST

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

Bloky dezénu spolu s otevřenými
ramenními drážkami usnadňují odvod
sněhu.

Bloky dezénu zaručují vynikající příčnou 
přilnavost a jedinečné držení stopy.

PŘILNAVOST V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH

  DVOUSMĚRNÉ LAMELY

Regionální provoz

XDS

Dvousměrné lamely se při namáhání vzájemně blokují a stabilizují tak celý
blok dezénu (zrychlování, brzdění).

Ohebné rovné lamely způsobují nepravidelné opotřebení dezénu.
Dvousměrné zvlněné lamely tento jev minimalizují: významně snižují příčiny
nepravidelného opotřebení dezénu a prodlužují životnost pneumatiky.

Tyto přednosti zvlněných lamel se také rozpoznají značnou stabilitou v zatáčkách.

 ROVNÉ LAMELY  DVOJSMERNÉ
ZVLNENÉ LAMELY

Patent

spoloènosti

Michelin

11.00R20
335/80R20

11R22.5
12R22.5

275/80R22.5

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


