Zvýšená úspora paliva.
Snížený dopad na životní prostředí.
Objevte zcela nové pneumatiky ECOPIA H-STEER 001 a ECOPIA H-DRIVE 001.
Naše dosud nejekologičtější a nejekonomičtější pneumatiky
pro nákladní automobily.

NOVINKA

Bridgestone CR

Nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti
Bridgestone naleznete na našich webovýchh stránkách

www.bridgestone.cz

Uvádíme nejnovější přírůstky do řady představující vlajkovou loď společnosti Bridgestone, ekologické pneumatiky: ECOPIA H-STEER 001 a ECOPIA H-DRIVE 001 pro dálkovou dopravu. Díky použití nejmodernějšího dezénu a technologiím směsi představuje nová řada pneumatik Ecopia
skutečný průlom v ekologických vlastnostech. Nabízejí výrazně snížený valivý odpor a vynikající přilnavost na mokru, pomáhají šetřit palivo a
mají nižší emise CO2, bez kompromisů v bezpečnosti či životnosti pneumatiky. Zažijte úplně nové pocity s pneumatikami Ecopia.

Vynikající spotřeba paliva

Nízký valivý odpor

R249 EVO Ecopia

Pro vozový park představuje palivo jeden z největších
provozních nákladů. Zdokonalení v oblasti valivého
odporu vedou ke

Ve srovnání se stávající řadou
Ecopia prokázaly nezávislé
silniční testy* radikální snížení
valivého odporu pneumatik
ECOPIA H-STEER 001 a ECOPIA
H-DRIVE 001.

- 26.5 %

M749
Ecopia M749 ECOPIA
BRIDGESTONE

- 18.9 %

snížení
spotřeby
paliva o

4.4%

oproti stávající řadě Bridgestone Ecopia.

*Podle výsledků testu TÜV SÜD.

Moderní technologie
ZÁBĚROVÉ
V pneumatikách ECOPIA H-STEER 001 a ECOPIA H-DRIVE 001
je použita exkluzivní směs NanoPro-TechTM společnosti
Bridgestone, která snižuje ztráty energie ve vrchní vrstvě
pneumatiky, ke kterým dochází při jejím otáčení. Snížení
ztrát energie znamená současně omezení valivého
odporu, a to bez kompromisů v oblasti výkonů
pneumatiky.

Nová energeticky úsporná kostra: optimalizace uspořádání nárazníkových pásů snižuje
vnitřní napětí při deformaci, což snižuje valivý odpor o 3 %*.

VODICÍ
Nová směs bočnice: ECOPIA H-STEER 001 je vybavena bočnicemi z nové směsi, která
snižuje ztráty energie při odvalování pneumatiky, což snižuje valivý odpor o 2 %*.

Zvlněné ocelové kordy v první a druhé vrstvě pásů
zvyšují odolnost kostry, umožňují větší zatížení a
zvyšují možnosti následné protektorace.

...........

.....

Směs NanoPro-TechTM společnosti Bridgestone zaručuje
nižší spotřebu paliva při podobné životnosti i odolnosti
vůči opotřebení, kterou disponují ostatní špičkové
pneumatiky Bridgestone.

Technologie Turn-in-Ply zvyšuje odolnost patky díky
ovinutí konce kordové vrstvy těsně kolem patního lana
pod jádrem patky mimo vysoce zatěžovanou oblast na
boku pneumatiky. Výsledkem jsou možnosti většího
zatížení a zvýšená možnost protektorace.

..........
.....
....
....

Směs NanoPro-TechTM:
snížené tření umožňuje
tytéž deformace při nižší
spotřebě energie

....
....

Standardní směs:
nadbytečné tření částic
vyžaduje nadměrné
množství energie

Energeticky úsporný dezén umožňuje lepší kontrolu pohybu bloků,
což zásadně snižuje energetické ztráty a neomezuje záběr ani
kilometrový výkon.

*ve srovnání se stávající řadou Ecopia

Nový systém názvů
U pneumatik Bridgestone ECOPIA H-STEER 001 a ecopia H-DRIVE 001 je použit nový uživatelsky příjemný systém pojmenování. Je navržen tak, aby
názvy pneumatik byly transparentnější a více intuitivní. Nová logika pojmenování odráží dva nejdůležitější aspekty vhodného používání pneumatik:
provoz (H – highway – dálkový) a náprava (Steer – vodicí nebo Drive – záběrová).

DOSTUPNÉ ROZMĚRY
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