2018-as téli alufelni trendek
ÚJ
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MBM Gumi Hungary Kft.
H-2030 Èrd
Balatoni út 80.
Központi telefonszám: +36 30 567 0502
E-mail cím: info@mbmgumi.hu
Hivatalos webportál: www.mbmgumi.hu
Nyitvatartás:
Hétfőtől – Péntekig:
Reggel 7:00 órától este 18:00 óráig várjuk kedves vásárlóinkat.
Szombaton:
7:00 órától – 13:00 óráig
Vasárnap:
Zárva

© Interpneu Handelsgesellschaft mbH, D-76229 Karlsruhe – A közölt adatok helyességéért nem vállalunk felelősséget – 07/2018

P 85
fényes fekete

18–20 col

ÚJ
P 58
matt fekete

P 76
16–18 col

szürke

P 75
17–20 col

titán

P 84
17–20 col

ezüst

P 78
15–17 col

ezüst

P 76
16–17 col

ezüst

17–20 col

ALUFELNIK ÉS ABRONCSOK
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15–17 col

ezüst
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ezüst

2018. TÉLI

14–18 col

Ezek az alufelnik a többrétegű lakkozás révén alkalmasak téli használatra.

platin-wheels.com

TECHNIKA.
KITARTÁS.
TELJESÍTMÉNY.

Téli gumik személyautókra

Személyautó négyévszakos

Téli gumik kisáruszállítókra

Négy évszakos gumik kisáruszállítókra

PLATIN RP 60 WINTER

PLATIN RP 100 ALLSEASON

PLATIN RP 610 WINTER

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON

Téli gumik személyautókra és SUV-kra

Négyévszakos gumik személyautókra

Téli gumik kisáruszállítókra, transzporterekre
és kisteherautókra

Négy évszakos gumik kisáruszállítókra,
transzporterekre és kisteherautókra

A SIKERMÁRKA
abroncsok és felnik területén
A PLATIN 1987 óta egyet jelent a kiváló ár/érték arányban kínált
lenyűgöző kerékdizájnnal és innovatív abroncstechnológiával.

Specialisták az Ön szolgálatában,
minden egyes alkalmazáshoz.

ÚJ

A Platin-Wheels egyedülállóan széles termékválasztéka, több
mint 30 különböző dizájnban elérhető 14-20 colos alufelnikkel,
szinte minden igényt képes kiszolgálni.
Minden PLATIN kereket TÜV-vizsgálatnak vetnek alá, és a termékek TÜV-szakvéleménnyel vagy megfelelő típusengedéllyel
rendelkeznek.

Legyen szó személyautóról vagy kisáruszállítóról. A
PLATIN téli és négy évszakos abroncsaival Ön mindig
biztonságban van út közben, bármilyen időjárási
körülmények között.

A PLATIN-Tyres minőségi abroncsok személyautókra és kisáruszállítókra való, több mint 180 keresett méretben kapható nyári
és téli abronccsal teszik teljessé a termékprogramot. A piaci elvárásoknak megfelelően 2017-ben a termékportfóliót személyautókra, ebben az évben pedig transzporterekre/kisáruszállítókra
való egész évben használható abroncsokkal bővítették ki.

A PLATIN abroncsai kiváló ár/teljesítmény arányú minőségi gumiabroncsok. A gumik fejlesztése a legújabb technológiai színvonalnak
megfelelően történik, a gyártást pedig neves abroncsgyártók modern
gyártóüzemeiben végzik.

A PLATIN abroncsok fejlesztése a legújabb technológiai színvonalnak megfelelően történik, a gyártást pedig neves abroncsgyártók modern gyártóüzemeiben végzik.

Jobb kezelhetőség, biztonságos fékezés és optimális
tapadás havas úton
Kötött forgásirányú profil
Alacsony aquaplaning-kockázat
Kiváló kezelhetőség száraz úton
Biztonságos fékezés jeges úton
50 méretben kapható, 13 és 18 col között

A PLATIN új négyévszakos abroncsa egész évben korlátozások
nélkül használható
Széles futófelület az optimalizált kezelhetőségért és a nagyobb
vonóerőért
Az aquaplaning kockázata csökken az abroncs válltartományában
található széles keresztirányú bordák és a nagyobb negatív hányad
miatti gyorsabb vízelvezetés révén
Modern szilika futófelület-keverék az alacsonyabb gördülési
ellenállásért és a kiemelkedő nedves futástulajdonságokért
Korlátozások nélkül használható egész évben M+S és hópehely
jelöléssel (a közúti közlekedés rendjének szabályairól szóló német
törvény (StVO) 2. § 3a bek. szerint)
40 méretben kapható, 13 és 17 col között

Kiemelkedő gazdaságosság az optimalizált futásteljesítmény és
az alacsony gördülési ellenállás által
Kitűnő vonóerő és fékhatás havon és jégen
Rövid fékút nedves úton és alacsony aquaplaning-kockázat
Fokozott menetkomfort a csekély zajfejlődésnek köszönhetően
Kiemelkedő gazdaságosság az optimalizált futásteljesítmény
és az alacsony gördülési ellenállás által
9 méretben kapható, 15 és 16 col között

Kiváló teljesítmény nedves úton
Jó aquaplaning ellenállás és rövid fékút nedves úton
Jobb tapadás havon
Magabiztos fékezési teljesítmény havas úton
Jó iránytartás és biztonságos kanyarodási jellemzők száraz,
nedves és havas úton
12 méretben kapható, 15 és 16 col között

További információk a platin-tyres.com címen találhatók

Fedezze fel a komplett PLATIN felni- és abroncsvilágot a
platin-wheels.com címen.

