
Nowe opony ciężarowe Goodyear OMNITRAC do zastosowań

mieszanych – dane techniczne

Technologie – OMNITRAC S & D 

- Technologia DuraShield 

Opony OMNITRAC wyróżniają się opatentowaną technologią Goodyear DuraShield –

specjalnym dodatkowym opasaniem, które podnosi odporność karkasu na uszkodzenia,

wydłuża okres eksploatacji i zwiększa podatność na bieżnikowanie. Górne opasanie nie

tylko pomaga przeciwdziałać przebiciom i innym uszkodzeniom, lecz także zapobiega

przedostawaniu  się wody,  która może powodować korozję pasów w karkasie.  Górne

opasanie  wykonano  z  niemetalicznego  kordu,  po  raz  pierwszy  zastosowanego

w produkcji  opon.  Materiał  poddawany  jest  specjalnej  obróbce,  która  zapewnia

optymalne przyleganie do mieszanki bieżnika. 

- Chłodniejsza praca bieżnika i ochronna podstawa 

Zarówno w oponach OMNITRAC S, jak i D zwiększono grubość warstwy znajdującej się

pod  bieżnikiem  i  zastosowano  grubą  warstwę  mieszanki  podstawy.  Rozwiązania  te

wydłużają  przebiegi,  zwiększają  trwałość  karkasu  i  ochronę  przed  przypadkowymi

uszkodzeniami mechanicznymi. 

- Technologia RFID 

Inną  cechą  opon  są  wbudowane  układy  radiowe  (RFID),  umożliwiające  łatwą

identyfikację ogumienia oraz łączność z systemami zarządzania i śledzenia opon. 
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Cechy OMNITRAC S 

- Solidna konstrukcja z pięcioma żebrami i lamelami 

Opony  na  oś  kierującą  wyróżniają  się  solidną  konstrukcją  z  pięcioma  żebrami

z lamelami,  które  optymalizują  trwałość  produktu  i  wyrównują  dystrybucję  ciśnienia.

Pomaga to zapewnić długie przebiegi i równomierne zużycie, jednocześnie poprawiając

trakcję. Ponadto OMNITRAC S zoptymalizowano pod kątem pracy na przednich osiach

napędowych,  a  także  do  współpracy  z  zyskującymi  na  popularności  hydraulicznymi

systemami trakcyjnymi. 

- Rowki ułatwiające usuwanie kamieni z osłonami chroniącymi przed przebiciem 

Specjalne  rowki  ułatwiają  usuwanie  kamieni  i  umożliwiają  skuteczną  ochronę  przed

przebiciami  i  pękaniem,  co  zwiększa  trwałość  opon  oraz  ich  podatność  na

bieżnikowanie. 

- 315/70R22.5 

315/70R22.5 to nowy rozmiar opony w sektorze zastosowań mieszanych, w pojazdach

o dużym udźwigu, w sytuacji gdy prześwit nie gra roli. Opona na oś kierowaną posiada

oznaczenie ‘High Load’ i indeks nośności 156/150 (4,000 kg/3,350kg).

Cechy OMNITRAC D 

- Kierunkowy bieżnik z trzema żebrami i blokami z lamelami 

Lamele  w  bieżniku  OMNITRAC  D  podwajają  liczbę  krawędzi  styku,  a  tym  samym

zapewniają  wysokie  parametry  trakcji  i  równomierne  zużycie  na  wszystkich

nawierzchniach, także podczas pracy retardera.

- Duży centralny obszar styku z łącznikami 

Solidne,  centralne  żebro  zapewnia  wysoki  poziom  ochrony  przed  uszkodzeniami

mechanicznymi i równomierność zużycia na szorstkich nawierzchniach. Ponadto wpływa

na potencjalnie długie przebiegi i podwyższoną trwałość karkasu. 

- Szerokie, otwarte rowki barkowe z ochroną przed kamieniami 

Szerokie,  otwarte  rowki  barkowe  zapewniają  doskonałe  odprowadzanie  błota  oraz

ochronę przed kamieniami. Pomagają także utrzymać wysoki poziom trakcji przez cały
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okres eksploatacji opon, w każdych warunkach autostradowych, a także chronią przed

nacinaniem  i  odrywaniem  fragmentów  bieżnika  przy  przenoszeniu  momentu

obrotowego,  w  tym  także  podczas  działania  retardera.  

- 315/70R22.5 

315/70R22.5  to  nowy  rozmiar  wykorzystywany  w  sektorze  zastosowań  mieszanych,

w pojazdach o dużym udźwigu, w sytuacji gdy prześwit nie gra roli. 

Gwarancja OMNITRAC1 

- Oferowana wszystkim użytkownikom opon OMNITRAC 

- Obejmuje następstwa przypadkowych uszkodzeń mechanicznych 

- Gwarantuje przyjęcie karkasu klienta do bieżnikowania2

- Dostępna po zarejestrawaniu na stronie www.mygoodyear.eu/omnitrac

Nacinanie i bieżnikowanie 

Wszystkie  opony  OMNITRAC  można  nacinać  i  bieżnikować.  Zaprojektowano  je  zgodnie

z koncepcją  zwielokrotniania  okresu  eksploatacji  opon,  która  pozwala  flotom  maksymalnie

wykorzystać opony i znacznie zmniejszyć koszt na kilometr. 

1 Gwarancja  obejmująca  uszkodzenia  w  następstwie  wypadku  oraz  przyjęcia  karkasu  klienta  jest  ograniczona
czasowo i dotyczy wyłącznie opon wymienionych w Regulaminie kampanii „Gwarancja OMNITRAC”, zorganizowanej
przez  Goodyear  Dunlop  Tires  Operations  S.A.  Szczegółowe  warunki  gwarancji  można  znaleźć  w  Regulaminie
kampanii „Gwarancja OMNITRAC”, dostępnym na stronie www.mygoodyear.eu/omnitrac. 
2 Dodatkowa  gwarancja  przyjęcia  karkasu  jest  dostępna  wyłącznie  w  krajach,  w  których  Goodyear  oferuje
bieżnikowanie z karkasem własnym klienta.
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