Agro : Pneu Pirelli PHP

Pneu Pirelli PHP

Pneu para uso em tratores de alta potência, colheitadeiras e pulverizadores.

Avaliação: Ainda Não Avaliado
pergunta sobre este produto

Confira as ofertas Falou Pneu, Falou Tadeu!!!58 ¬

Faça uma

Descrição

ENERGY!" EFFICIENT:
Pneu radial, contribui com a redução
.
CO
2 do consumo de combustível e a emissão

CLEAN AIR:
Produzido com materiais que diminuem o impacto no meio ambiente

ALTA DURABILIDADE:
Pneus reutilizáveis, desenvolvidos com novos compostos de borracha que aumentam a vida útil do pneu.

MAIOR TRATIVIDADE
" Pneu de estrutura radial oferece melhor transmissão da potência do trator ao solo, conferindo maior tratividade e economia de combustível.
" Barras com design exclusivo. Garantem excelente tração e melhor dirigibilidade.
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SULCOS COM PERFIL VARIÁVEL
" Nova geometria da banda de rodagem, que favorece a rápida limpeza do pneu durante o trabalho.

RESISTÊNCIA A CORTES E PICOTAMENTOS E PROTEÇÃO À CARCAÇA
" Maior camada de borracha entre o fundo da banda de rodagem e a carcaça, o que confere maior proteção à carcaça.
" Novos compostos de borracha especialmente desenvolvidos para aumentar a vida útil do pneu nas mais diversas aplicações do mercado latino-american

MAIOR DURABILIDADE
" Pneu de classificação R1W, com altura das barras até 25% superior a um pneu de classificação R1.
" Talão reforçado, projetado para atender as mais diversas condições de uso.
" Melhor distribuição de carga ao longo da barra, conferindo excelente desempenho.

FACILIDADE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM
" Geometria dimensionada visando o melhor acoplamento do pneu ao aro, facilitando a montagem e desmontagem.

GAMA DE MEDIDAS

VEJA A LISTA COMPLETA DE MEDIDAS

MEDIDAS ÍNDICE DE CARGA E CÓDIGO DE VELOCIDADE
16.5/85R30 TL 140 A8 (140 B)
16.5/85R28 TL 139 A8 (139 B)
520/85R38 TL 155 A8 (155 B)
520/85R42 TL 157 A8 (157 B)

Opiniões
Ainda não há opiniões para este produto.
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