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VHS2: V-STEEL HIGHWAY SERVICE 2
Nejnovější přírůstek do řady prémiových pneumatik od společnosti Bridgestone určených pro terénní jeřáby
byl vytvořen s ohledem na co nejdelší životnost ve velmi náročných podmínkách. Tyto vyspělé pneumatiky
pro terénní jeřáby nabízejí kombinaci mimořádné odolnosti a dlouhé
životnosti s vynikajícími jízdními vlastnostmi. Umožní vám tedy
pozvednout do výšin nejen břemena, ale také vaše podnikání.

VHS vs. VHS2

Delší životnost
běhounu

Stejně jako předchůdce v podobě pneumatik VHS jsou i nové
pneumatiky Bridgestone VHS2 pro jeřáby zkonstruovány tak,
aby nabízely výborné vlastnosti na různém povrchu: od silnic až
po náročný terén. Vynikajícím způsobem kombinují mimořádně
dobrou trakci a stabilitu při vysokých rychlostech s nízkou
hmotností a provozní hlučností.

Vyšší odolnost vůči
nerovnoměrnému
opotřebení

Hmotnost
pneumatiky

Jak napovídá číslice v označení pneumatiky, řada VHS2 posouvá
laťku ještě o něco výše – nabízí o 10 % delší životnost běhounu a
stejné zlepšení v oblasti nerovnoměrného opotřebení. Prémiový
výkon, na který se můžete spolehnout - dokonce ještě déle než
předtím.

VHS2

Hlučnost

Odolnost
ve vysokých
rychlostech

VHS

VYNIKAJÍCÍ VÝKON
Vysoká odolnost vůči
nerovnoměrnému opotřebení

Nízká provozní hlučnost
Jakmile se vrátíte zpátky na silnici, můžete
počítat s hladkou a pohodlnou jízdou.
Pneumatika VHS2 má totiž uzavřená
ramena a variabilní mezery v dezénu,
které pomáhají snížit hluk pneumatiky.

Optimalizovaná
kostra
pneumatik
VHS2
je zárukou rovnoměrného rozložení kontaktního
tlaku dokonce i při velmi velkém zatížení a na
nerovném povrchu. Výsledkem je až o 10 % větší
odolnost vůči nerovnoměrnému opotřebení,
což může mít významný vliv na vaše výdaje.

Lehké provedení

Dlouhá životnost

Zásluhou nejpokročilejších konstrukčních
technologií
vyvinutých
přímo
ve
společnosti Bridgestone se v případě
pneumatiky VHS2 podařilo dosáhnout
nejen prémiových vlastností v terénu i na
silnici, ale také nízké hmotnosti. Jedná se
zkrátka o pneumatiku pro vysoce efektivní
provoz při jakémkoli úkolu na kterémkoli místě.

Vyspělé materiály použité při výrobě pneumatik
VHS2 a konstrukce běhounu se přímo projevují v
prodloužení životnosti běhounu, a to dokonce i
ve velmi náročných podmínkách. Dlouhodobější
výkon, méně prostojů a vyšší návratnost investic
do pneumatik. Symetrický dezén běhounu
umožňuje pneumatiku VHS2 zcela flexibilně umístit
na kteroukoli pozici na libovolné nápravě a využít tak
její plný potenciál i při částečném opotřebení.

DOSTUPNÉ ROZMĚRY PNEUMATIK
Rozměr

445/95 R25

Index
nosnosti /
Rychlostní
symbol

Typ

174F

T/L*

Rozměry
ráfku
11.25/2.0
11.00/1.7CR

Přibližné rozměry v nahuštěném stavu
Celkový průměr
mm
palce

Celková šířka
mm
palce

1484

435

58.4

17.1

Poloměr v zátěži
mm
palce
684

* Poznámka: T/L: bezdušová pneumatika
** U pneumatik VHS2 je možné v pozdějších stádiích opotřebení prořezávat drážky a ještě více tak prodloužit celkovou životnost.

26.9

Šířka v zátěži
mm
palce
480

18.9

Originální
hloubka
dezénu
mm
25.5**

Technické parametry mohou být bez
předchozího upozornění změněny.

