Bravuris 3HM:
Χιλιόμετρα και
οικονομία στο
μέγιστο - οδήγηση
χωρίς όρια

Θερινά ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα
Ζάντα

Διάσταση

Σειρά 60 tubeless
13
15
asd

185/60 R 13
175/60 R 15
ad

Δείκτης Φορτίου
XL PR FR
Ταχύτητας

80
81
asda

H
H

Πέλμα

Brillantis 2
Brillantis 2
adsa

db

F
F

C
C

2
2

70
70

Χονδρική
τιμή άνευ
ΦΠΑ €

Χονδρική
τιμη € με
ΦΠΑ (23%)

49,30
66,51
adad

60,64
81,81
ad

Tο Bravuris 3HM παρέχει αυτό που το πρόσφυμα «ΗΜ» υπόσχεται: Υψηλή χιλιομετρική απόδοση
(High Mileage)! Χάρη στην ελάχιστη φθορά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα πάτε πιο μακριά –
σε ό,τι αφορά τη χιλιομετρική απόδοση καθώς και την υπέρτατη άνεση στην οδήγηση.

NEO !
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Καλά ελαστικά. Καλή τιμή.
Καλά ελαστικά. Καλή τιμή.

Το Vanis 2
σας πάει πιο
μακριά

Θερινά ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα

Αν αυτό που ζητάτε είναι η ομαλή οδήγηση,
τότε τα νέα ελαστικά Vanis 2 διαθέτουν αυτό ακριβώς που χρειάζεστε!
Αυτά τα ελαστικά έχουν ακριβώς το κατάλληλο μίγμα: Το εκ νέου σχεδιασμένο πέλμα με
εξομαλυμένο περίγραμμα αυξάνει τη χιλιομετρική απόδοση και βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη
αντοχή. Αν ψάχνετε για βέλτιστη άνεση, αυξημένη ασφάλεια λόγω των μικρών αποστάσεων
φρεναρίσματος και μικρό κίνδυνο υδρολίσθησης, τότε τα ελαστικά Vanis 2
αποτελούν τη σωστή επιλογή για σας.

ΝΕΟ!

Καλά ελαστικά. Καλή τιμή.
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Ελαστικά Barum για επιβατικά αυτοκίνητα

Θερινά ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα
NEO !

Bravuris 3HM

Χιλιόμετρα και οικονομία στο μέγιστο - οδήγηση χωρίς όρια.

Ζάντα

Διάσταση

Σειρά 60 tubeless
13
15
asd

185/60 R 13
175/60 R 15
ad

Δείκτης Φορτίου
XL PR FR
Ταχύτητας

Πέλμα

Χαρακτηριστικό

80
81
asda

H
H

Αποτέλεσμα

 αρδύ, επίπεδο
Φ
περίγραμμα με μεγάλο
αριθμό κλίσεων και
εγκοπών

Όφελος καταναλωτή

Ο μοιόμορφη κατανομή
πίεσης και μειωμένη
Brillantis
2 των μπλοκ
παραμόρφωση
στην περιοχή
Brillantis
2 επαφής με το
έδαφος
adsa

F
F

 εγαλύτερη χιλιομετρική
Μ
απόδοση χάρη στη
2
μειωμένη Cκαι ομοιόμορφη
φθορά C
2

	Δείκτης ταχύτητας
T/H/V/Y

Πλάτος ελαστικού σε mm
175-255

Διάμετρος ζάντας σε ίντσες
14-20

Προφίλ ελαστικού
Σειρά 35-55

db

70
70

Χονδρική
τιμή άνευ
ΦΠΑ €

Χονδρική
τιμη € με
ΦΠΑ (23%)

49,30
66,51
adad

60,64
81,81
ad

Bravuris 2
Οικονομική υψηλή απόδοση για ισχυρά αυτοκίνητα.
Χαρακτηριστικό

Αποτέλεσμα

Βελτιστοποιημένο
περίγραμμα ελαστικού και
μοντέρνο μείγμα πυριτίου
στο πέλμα

Όφελος καταναλωτή

Βελτιστοποιημένη
κατανομή πίεσης στο
έδαφος για μείωση τριβών

	Δείκτης ταχύτητας
H/V/W/Y

Υ ψηλή χιλιομετρική
απόδοση
"ικανοποιητικό"

Πλάτος ελαστικού σε mm
195-265

Διάμετρος ζάντας σε ίντσες
15-20

Προφίλ ελαστικού
Σειρά 35-65

"καλό"

Brillantis 2
Κάνει την οδήγηση και την οικονομία διασκεδαστικές για μικρά οχήματα.
Χαρακτηριστικό

Αποτέλεσμα

	Ασύμμετρο σχέδιο
πέλματος με συμπαγή
εξωτερικό ώμο

Όφελος καταναλωτή

	Αυξημένη πλευρική
ακαμψία στις νευρώσεις
του εξωτερικού ώμου

 εγαλύτερη ασφάλεια
Μ
κατά τη διάρκεια κρίσιμων
ελιγμών οδήγησης

	Δείκτης ταχύτητας
T/H/V

Πλάτος ελαστικού σε mm
135-195

Διάμετρος ζάντας σε ίντσες
13-15

Προφίλ ελαστικού
Σειρά 60-80

Polaris 3
Γαντζώνει σταθερά στο χιόνι.
Χαρακτηριστικό

Αποτέλεσμα

« Αποκρούστης χιονιού»
κατά μήκος των διαμήκων
αυλακιών
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Όφελος καταναλωτή

Ο «Αποκρούστης χιονιού»
εμποδίζει το χιόνι να
γλιστρήσει μέσα από το
αυλάκι

Β ελτιστοποιημένο ξεκίνημα
και φρενάρισμα στο χιόνι

	Δείκτης ταχύτητας
T/H/V

Πλάτος ελαστικού σε mm
135-265

Διάμετρος ζάντας σε ίντσες
13-18

Προφίλ ελαστικού
Σειρά 45-80

Καλά ελαστικά. Καλή τιμή.

Δοκιμή 15 θερινών
ελαστικών

Διάσταση 165/70 R 14 T

"καλό"

Ελαστικά Barum για 4x4

Θερινά ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα
Bravuris 4x4
Ο καλύτερος συνδυασμός ασφάλειας, ενεργητικότητας, ποιότητας και τιμής για SUV και οχήματα εκτός-δρόμου.
Χαρακτηριστικό

Αποτέλεσμα

	Εξαιρετικά επίπεδο
περίγραμμα, άκαμπτος
σχεδιασμός ελαστικού

Όφελος καταναλωτή

	Μειωμένη ολίσθηση,
ομοιόμορφη κατανομή
πίεσης στο έδαφος

	Δείκτης ταχύτητας
S/T/H/V

Υψηλή χιλιομετρική
απόδοση

Πλάτος ελαστικού σε mm
205-265

Διάμετρος ζάντας σε ίντσες
15-18

Προφίλ ελαστικού
Σειρά 55-80

Ελαστικά Barum για βαν
Vanis 2
Το μίγμα κάνει τη διαφορά: ομαλή οδήγηση με εξοικονόμηση καυσίμου.
Χαρακτηριστικό

Αποτέλεσμα

Τ ρία φαρδιά περιφερειακά
αυλάκια αποστράγγισης

Τ ο νερό αποστραγγίζεται
γρήγορα κατά την οδήγηση
σε βρεγμένες επιφάνειες

	Δείκτης ταχύτητας
Q/R/T
Διάμετρος ζάντας σε ίντσες
14-16

SnoVanis 2

Όφελος καταναλωτή
Μειωμένος κίνδυνος
υδρολίσθησης

Πλάτος ελαστικού σε mm
165-235
Προφίλ ελαστικού
Σειρά 65-80

NEO !

Οδήγηση και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς.
Χαρακτηριστικό

Αποτέλεσμα

Υ ψηλή πυκνότητα εγκοπών
σε συνδυασμό με τσέπες
χιονιού στις εξωτερικές
αυλακώσεις

Όφελος καταναλωτή

Α υξημένος αριθμός ακμών
πρόσφυσης και βελτιωμένη
παγίδευση χιονιού

Μικρές αποστάσεις
φρεναρίσματος και άριστη
πρόσφυση σε χιονισμένες
οδικές επιφάνειες

	Δείκτης ταχύτητας
Q/R/T

Πλάτος ελαστικού σε mm
165-235

Διάμετρος ζάντας σε ίντσες
14-16

Προφίλ ελαστικού Σειρά
Σειρά 60-80

Καλά ελαστικά. Καλή τιμή.
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