Skutečně všestranné pneumatiky.
Robustní a odolná konstrukce pro široký
rozsah podmínek.
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R-STEER 001

R-DRIVE 001

Nové pneumatiky Bridgestone R-STEER 001 a R-DRIVE 001 nabízejí výtečnou kombinaci všestrannosti, hospodárnosti a dlouhé
životnosti. Tyto robustní pneumatiky jsou zkonstruovány pro široké spektrum použití, od okresních silnic a dálnic až po lehký
terén. Nabízejí skvělé hodnoty kilometrové životnosti a možnosti protektorování, které jsou základem pro nízké náklady na
kilometr. Navíc se dokáží dobře vypořádat s případným podhuštěním a přetížením, aniž by došlo ke ztrátě výkonnosti.
Životnost
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R-Steer 001 a R-Drive 001 v porovnání se svými předchůdci
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Jak je patrné z grafu, pneumatiky R-STEER 001 a R-DRIVE 001

Odolnost proti
nepravidelnému
opotřebení

nabízejí v porovnání s naší předchozí generací regionálních
pneumatik významné výhody ve všech oblastech:

Trakce
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- delší životnost

1

- nižší valivý odpor

0

- větší univerzálnost
- vyšší odolnost proti nepravidelnému opotřebení
Valivý odpor
Univerzálnost

Předchůdci: R297, M729/M730
R-STEER 001 & R-DRIVE 001

Mokro

Moderní technologie

R-STEER 001

Čtvercová kontura ramen redukuje
nepravidelné opotřebení a zajišťuje
stabilní zatáčení. To pak vede k delší
životnosti pneumatiky.

R-DRIVE 001

Spojovací můstky
mezi jednotlivými bloky
dezénu v ramenní
oblasti zvyšují celkovou
tuhost pneumatiky,
čímž zvyšují provozní
životnost a snižují
náklady na údržbu
pneumatik a jejich
hlučnost.

Vytlačovače kamínků minimalizují
zachytávání a zavrtávání kamínků a
tím zlepšují možnost protektorování
pneumatik.
Protihlukové branky omezují hlučnost
pneumatik ve všech rychlostech.

Směrový dezén dodává
pneumatice R-DRIVE 001
výbornou úroveň trakce
za všech podmínek.

Dvojité lamely zlepšují výkon za mokra
a v zimních podmínkách. Omezují také
zachytávání kamínků. Tím je zajištěna
výborná ovladatelnost a lepší možnost
protektorování kostry.
Optimalizované rozložení drážek
omezuje hlučnost dezénu.

R-STEER 001 & R-DRIVE 001 obsahují exkluzivní směs Bridgestone NanoPro-Tech™ , která snižuje ztráty energie ve vrchní vrstvě
pneumatiky, ke kterým dochází při jejím otáčení. Snížení ztrát energie znamená omezení valivého odporu, a to bez kompromisů v
oblasti výkonů pneumatiky. Směs Bridgestone NanoPro-Tech™ zaručuje výtečnou životnost a odolnost proti otěru, a zároveň nižší
spotřebu paliva.

NOVÉ NÁZVOSLOVÍ
Pneumatiky Bridgestone R-STEER 001 a R-DRIVE 001 jsou pojmenovány v souladu s naším novým, pro uživatele přehledným systémem názvů. Systém je vytvořen tak, aby názvy pneumatik byly jasnější a přehlednější. Nové názvy uvádějí dva nejdůležitější
aspekty správného použití pneumatik: typ pneumatiky (R - regionální) a náprava (Steer - vodící nebo Drive - záběrová).

Dostupné rozměry pneumatik
Rozměr

R-STEER 001

315/80 R 22.5

R-DRIVE 001

315/80 R 22.5
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Šířka v
bočnicích
(mm)

Celkový
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