
Montujte pneumatiky Recamic na hnací

nápravy motorových vozidel.

   
Pneumatiky Recamic můžou být montované

na všechny nápravy na návěsech

a přívěsech.
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Řada Pro SMíšeNý ProVoZ 
Řada Pro ProVoZ V teréNu



Smíšený provozSmíšený provozSmíšený provoz
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335/80R20
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295/80R22.5
315/80R22.5
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Recamic

XDY4 M+S

Recamic

XDY3 M+S

Recamic

XZY2 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 bahna.

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.

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.

295/80 R 22.5 
315/80 R 22.5 

11 R 22.5 
12 R 22.5 
13 R 22.5 

12.00 R 20 
11 R 22.5 
12 R 22.5

* Ve srovnání s recamic XdY3, vnitřní studium, údaje
Michelin

Vynikající Velmi dobrá dobrá



odoLNoSt VŮČI PošKoZeNí
Masivní bloky dezénu zajišťují
vynikající odolnost vůči nárazům
a poškozením.

PŘILNaVoSt
robustní ramena zaručují vysokou 
přilnavost a větší stabilitu přívěsu či 
návěsu.

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.

445/65R22.5

Smíšený provoz Provoz v terénu Provoz v terénu

   9.00R20
10.00R20

  11.00R20
  12.00R20 

335/80R20

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

10R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5

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.

SPoLeHLIVoSt
Běhoun s plynulým přechodem do bočnice recamic, patentovaná technologie 

společnosti Michelin, zajišťuje jedinečnou odolnost proti smýkání.

Spojení běhounu a
kostry pláště mimo
namáhané oblasti 

Bande à bavettes
RECAMIC

Bande standard
pour pneu extra - large

Smyk Běhouny s plynulým přechodem
do bočnice RecamicBande à bavettes

RECAMIC
Bande standard

pour pneu extra - large

 12.00 R20
295/80R22.5 
315/80R22.5 

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

XZY2 B M+S

385/65R22.5 
445/65R22.5

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

425/65R22.5

XZY3 B M+S XTY B 

XZY B M+S

Recamic

XZH B M+S

Recamic

XZH M+S

Recamic

XZY2 B M+S

XZY3 B M+S

XTY B

Standardní běhouny 
pro extra široké PNeu 

Běhouny s plynulým
přechodem do bočnice 

recamic
Namáhaná
oblast
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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


