
Elastomeric

Opona wykonana , 
przeznaczona do intensywnego użytkowania,

z wysokiej jakości mieszanki

Superelastyczna opona trójwarstwowa Twardy bieżnik 
o niskiej 
ścieralności

Opony dla 
wymagających 
aplikacji

Niskie opory
toczenia, mniejsze
nagrzewanie



Opona wyposażona 
w pierścień, tzw. 
„szybki montaż” 

Opona bez 
pierścienia 

Dodatkowe wersje opon: 

Opona niebrudząca,
wyposażona w pierścień 

tzw. „szybki montaż” 

Opona niebrudząca,
bez pierścienia 

Nr Rozmiar 
opony

Rozmiar 
felgi

Szerokość 
bieżnika

Całkowita
szerokość

Całkowita
średnica

Standardy ETRTO

mm mm (+/-2%) mm

Nośność opony (kg)

Czołowy wózek widłowy Inne pojazdy

do 25 km/h

Koła przednie Koła tylne
do 

25 km/h
do 

10 km/h
do 

6 km/h

Bieżnik - kauczuk naturalny

Superelastyczna warstwa
amortyzująca

Warstwa bazowa

Quick

Standard

Opony standardowe

Opony o szerokim profilu

Opony o zwiększonej nośności

Warstwa bazowa:

Opony o wąskim profilu

Bieżnik:

Warstwa amortyzująca:

Ściana boczna

Opona nadaje się do
najbardziej wymagających
warunków eksploatacji. 
Twardy bieżnik o niskiej 
ścieralności. Wzór bieżnika 
zaprojektowany, aby 
wyeliminować powstawanie 
odprysków i wyrw w oponie. 
Wysoka odporność na 
rozciąganie i rozdarcie.

Zaprojektowana, aby zapewnić
równowagę na wysokim poziomie. 
Opona zapewnia niskie opory 
toczenia i gromadzenie się ciepła. 
Solidnie zabezpieczone ściany 
boczne, gwarantują zaskakującą
żywotność i niezawodność.

Bardzo twarda warstwa bazowa opony, posiadająca 
odpowiedniej długości włókna. Twardość gumy, 
uzyskana przez zastosowanie specjalnej żywicy fenolowej, 
która nie jest termoplastyczna, eliminuje efekt zmiękczania 
się podczas eksploatacji. Zastosowane w bazie kulki stalowe
używane się w oponach do samochodów ciężarowych 
i zapewniają wysoką wytrzymałość, zachowując przy tym
dużą elastyczność opony.

Wymiary opony

Szczególnie 
zalecane w branży: logistycznej przemysłowej

Inne rozmiary opon, niezawarte w powyższej tabeli, dostępne są na zamówienie.Rozmiary opon, dostępne od ręki.

Odniesienie do tabeli
4.00-8* = Bieżnik RIB z dodatkowym "żebrem"
28 x 9-15** = 8.15-15
28 x 12.5-15*** = 355/45-15

6.00 - 9
d  = 9  (Średnica obręczy)
W = 6  (Szerokość max.)

18 x 7 - 8
d  = 8  (Średnica obręczy)
W = 7  (Szerokość max.)
D = 18  (Całkowita średnica)

23 x 5
W = 5  (Szerokość max.)
D = 23  (Całkowita średnica)

300 - 15
d  = 15  (Średnica obręczy)
W = 300  (Szerokość max.)
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