
Opony antystatyczne nie gromadzą ładunków elektrycznych
i zapewniają odprowadzenie ładunków do podłoża. Znajdują 
szczególnie zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem, 
w przemyśle chemicznym oraz farmaceutycznym.

Naszym celem jest dostarczanie ogumienia spełniającego potrzeby 
każdego Klienta. W naszej ofercie znajdują się 

renomowanych producentów. 

Opony z dobrą przyczepnością i trakcją na mokrej nawierzchni. 
Zapewniają bezpieczeństwo, dzięki krótszym drogom hamowania 
oraz utrzymaniem przyczepności na śliskich bądź nachylonych 
nawierzchniach.

Opony z wzmocnioną mieszanką odporną na działanie olejów, 
smarów i rozpuszczalników.  Tłumią drgania zapewniając 
komfort pracy operatorowi. Znajdują szczególnie zastosowanie 
w przemyśle chemicznym i surowcowym.

Opony charakteryzują się szczególnie wysoką odpornością na 
przecięcia zarówno powierzchni z bieżnikiem, jak też ścian 
bocznych. Cechuje je wytrzymałość na pęknięcia, zapewniając 
tym samym bardzo długą żywotność.

Opony wyprodukowane z najwyższej jakości mieszanek, stworzone 
do długiej niezawodnej pracy. Odporne na ścieranie i gwarantujące 
wysoką żywotność bieżnika. Zapewniają niewiarygodną i znakomitą 
wydajność pracy.
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Oferujemy dopasowane do rozmaitych 
zastosowań w różnych aplikacjach, wyprodukowane z naturalnych 
mieszanek gumowych. 

W naszej ofercie znajdują się następujące wersje opon:
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Producent: Stellana Elastomeric

Model: Cut

Klasa opony: Premium

Opis: Opona z twardej mieszanki, 
wysoka odporność na przecięcia, 
kruszenie i wyrwanie bieżnika.
 

opona wyposażona 
w pierścień 

tzw. szybki montaż 

opona niebrudząca
wyposażona w pierścień 

tzw. szybki montaż 

opona niebrudząca
bez pierścienia 

opona bez 
pierścienia 

Dodatkowe wersje opon: 

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

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

Mieszanki stworzone i odpowiednio dopasowane do różnych aplikacji. 
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Producent: Stellana Elastomeric

Model: Plus

Klasa opony: Premium

Opis: Opona z najwyższej jakości 
mieszanki, przeznaczona do 
intensywnego użytkowania,
odporna na ścieranie się i zużycie.
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