STANDARD DUTY
Ezt a gumiabroncsot a maximális vonóerő eléréséhez tervezték. Ez az abroncs viszonylag tartós
kopásellenállású átlagos munkaóraszámú alkalmazások esetében, úgy, mint mezőgazdasági
munkák, bérbeadás, tereprendezés és könnyű építőipari munkák. A peremfalvédelem és az
oldalfal erősítés kiemelkedő védelmet biztosít a defektek ellen. Egy természetes és szintetikus
gumi különleges ötvözetéből készül.
Strapabíró mintázat, hogy megszüntesse az állásidőtől és növelje a hatékonyságot.
Vastag oldalfal a defektellenállósság növelése érdekében
Peremvédelem

HEAVY DUTY
Növelje meg a defektel és karcolással szembeni védelmét az extra vastag oldalfalú Bobcat Heavy
Duty gumiabronccsal. Oldalfalerősítéssel és peremvédelemmel látták el, hogy jobban ellenálljon
az oldalfali sérüléseknek. A kiváló minőség, öntisztító hatás és a magas rétegszám ideálissá teszi
ezt a gumiabroncsot a közepes igénybevételű, nagy óraszámú alkalmazások esetében, úgy, mint
általános építőipari munkák, tereprendezés, bérbeadás és egyéb kisebb ipari munkák.
Erős, strapabíró mintázat
Speciális peremvédelem és oldalfal erősítés
3 lépcsős, öntisztító gumiabroncs, kiválló vonóerő
Nagy hatékonyság

SEVERE DUTY
Amennyiben az Ön munkája agresszív, tartós gumiabroncsot kíván, válassza a Severe Duty-t. Arra
tervezték, hogy az átlagon felüli rongálásnak jobban ellenálljon, mint a sablonos termékek,
valamint, hogy öntisztító funkciót biztosítson.
A mély profilok egyértelműen a gumiabroncs hosszú élettartamát biztosítják, csökkentve a
sérülésből, defektekből, javításokból következő kieséseket. A Bobcat Severe Duty gumiabroncsot
kimondottan az útépítési, bontási, újrahasznosítási, ipari, illetve egyéb nagy igénybevételű
munkák elvégzéséhez fejlesztették ki.
- Nagy rétegszám
- 44/32 colos mintázat a hosszabb élettartam érdekében
- 68% talajérintési mutató, kiválló agresszív felületeken
- Kiválló peremfalvédelem
Méret

Cikkszám
6729896

10-16,5

6729900
6730106
6729897

12-16,5

6729901
6730108

Típus

Külső átmérő

Szélesség

STANDARD

31in./773mm

10in./254mm

Perem
átmérő
16,5in./419mm

Rétegszám

Terhelhetőség

8

3930lb.@55psi

Mintázat
mélység
14 mm

Gumiabroncs
súlya
34 kg

Gumiabroncs ára

HEAVY

31in./773mm

10in./254mm

16,5in./419mm

10

3930lb.@55psi

15 mm

22 kg

42.900 Ft + ÁFA

SEVERE

31in./773mm

10in./254mm

16,5in./419mm

10

3500lb.@45psi

35 mm

36 kg

63.900 Ft + ÁFA

STANDARD

33in./831mm

12in./305mm

16,5in./419mm

10

3500lb.@45psi

17 mm

29 kg

HEAVY

33in./836mm

12in./305mm

16,5in./419mm

12

3500lb.@45psi

17 mm

35 kg

SEVERE

33in./828mm

12in./305mm

16,5in./419mm

12

3500lb.@45psi

35 mm

39 kg
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35.900 Ft + ÁFA

52.900 Ft + ÁFA
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