
Využijte všech výhod radiální technologie Magna Tyres!

RADIALNI OTR
PNEUMATIKY 

MAGNA TYRES



✓✓ odzkoušený výkon na všech druzích 
povrchu

✓✓ používaná na kolových nakladačích, 
grejdrech a kloubových dumprech

✓✓ vynikající trakce, fl otace, schopnost 
sebečištění a odolnost vůči 
rychlému opotřebení  

✓✓ agresivní nesměrový dezén 
poskytuje skvělou trakci 
ve standartních podmínkách

✓✓ L3/E3 záběrová pneumatika 
s rozšířenou ochranou vůči poškození 

✓✓ pečlivě vyvinutá konstrukce zaručuje 
přilnavost a záběr nutný na kluzkých 
površích jako je bláto a jíl 

✓✓ multifunkční a pokročilý design 
pro kolové nakladače, bagry 
a kloubové dumpry

✓✓ radiální jeřábová pneumatika 
je určena k provozu na pozemních 
komunikacích a umožňuje rychlost 
až 80 km/h

✓✓ při porovnání s konkurencí 
nejvýhodnější pneumatika - pomalý 
otěr a sjíždění, nízká spotřeba paliva, 
skvělý záběr v těžkém terénu, 
excelentní chování ve vysokých 
rychlostech

✓✓ extra hluboká E4 pneumatika 
pro pevné dumpry, navržena 
s agresivním hlubokým vzorkem 
přinášejícím maximální trakci 
ve všech podmínkách

MA01

MA02

MA03

MA04



✓✓ robustní L5 pneumatika byla vyvinuta 
k zajištění maximální ochrany vůči 
protržení či průrazu při práci  
v lomech, podzemních dolech  
a šrotovištích

✓✓ hladká radiální pneumatika L5  
zaručí maximální odolnost  
i v nejtěžších pracovních  
podmínkách 

✓✓ určena primárně do podzemních  
dolů a jiných aplikací, kde je  
požadována nejvyšší možná  
ochrana vůči protržení, prořezání  
a rychlému opotřebení

✓✓ směrový dezén a univerzálnost  
radiální pneumatiky MA07 (L4/L5)  
pro rozmanité použití, např. kolové  
a kompaktní nakladače, dumpry  
a buldozery

✓✓ pokroková technologie přináší  
optimální záběr, flotaci, komfort  
řidiče a odolnost vůči prořezání  
a protržení

✓✓ použití extra hlubokého směrového 
dezénu na radiální L5 pneumatiku 
MA08 umožňuje operátorovi stroje 
využít naplno nedostižnou trakci, 
prodlouženou životnost a odolnost  
vůči poškození

✓✓ vyvážený design vzorku zaručí  
zvýšenou stabilitu a komfort jízdy

MA05

MA05S

MA07

MA08

✓✓ pneumatika určená pro pevné  
dumpry a do náročných podmínek

✓✓ širší dezén koruny pneumatiky  
zajišťuje ochranu bočnice a lepší  
flotaci, použitá směs zajišťuje  
vynikající ochranu běhounu  
proti průrazu a otěru

MA09
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✓✓ pneumatika MB01 Container Master 
je vyvinuta pro použití na kontejnerových 
manipulátorech, překladačích 
a rozkročných přepravnících

✓✓ ochrana bočnice a fl otace jsou dosaženy 
širším designem koruny pneumatiky

✓✓ směs pneumatiky poskytuje excelentní 
ochranu proti průřezům a maximalizuje 
životnost

✓✓ pneumatika určená pro nejnáročnější 
aplikace průmyslových strojů, kde 
existuje vysoké riziko možného 
poškození pneumatiky

✓✓ zajišťuje stabilitu a 100% 
ochranu proti proražení, což ji 
činí prakticky bezúdržbovou

✓✓ verze s otvory má robustní 
běhoun a otvory, které zaručují 
elasticitu pneumatiky

✓✓ vhodné pro využití na skládkách, 
šrotištích, zpracování skla a další těžké aplikace

✓✓ určená pro kloubové dumpry a do 
náročných terénních podmínek 

✓✓ agresivní nesměrový běhoun zajišťuje 
dokonalou trakci na měkkém podloží 
a stabilitu na zpevněných komunikacích

✓✓ širší design koruny pneumatiky zaručuje 
ochranu bočnice a zlepšuje fl otaci

✓✓ celoocelová radiální konstrukce
✓✓ použitá směs zajišťuje vynikající 

ochranu běhounu proti průrazu a oděru

✓✓ pneumatika určená pro kolové nakladače, 
ideální pro práci v povrchových 
a hlubinných dolech, a také všude tam, 
kde je vyžadována maximální 
odolnost proti poškození, 

✓✓ hluboký běhoun a bočnice této 
pneumatiky se vyznačuje vyjímečnou 
odolností proti prořezání, 

✓✓ nenahraditelná v závodech 
na zpracování odpadu a hutích

MB01

MA601

M-TERRAIN

MA10


