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Μέγεθος ελαστικού*

 * Επικοινώνησε με τον αντιπρόσωπο Bandag για άλλες διαστάσεις.

 
των πολύτιμων ελαστικών σας και μειώνουν την 
κατανάλωση καυσίμου.

Βασισμένα στο προηγμένο ελαστικό ECOPIA® H002 

της Bridgestone, τα Bandag FuelTech® H-DRIVE 002 

και FuelTech® H-TRAILER 002 παρέχουν χαμηλή 
αντίσταση κύλισης, χωρίς συμβιβασμούς στην 
αντοχή για την οποία φημίζονται τα ελαστικά 
Bandag σε όλο τον κόσμο. 
 
Ο συνδυασμός φαρδιών, ρηχών αυλακώσεων με τη 
γόμα NanoPrο-Tech™ της Bridgestone μεγιστοποιεί 
την ακαμψία των μπλοκ, ενώ ελαχιστοποιεί την 
εσωτερική τριβή, για εξοικονόμηση ενέργειας 
και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον, 
οι πρωτοποριακές αυλακώσεις σε σχήμα 

Υ του FuelTech® H-TRAILER 002 εξασφαλίζουν 
καλύτερη πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ 
τα μικροσκοπικά πτερύγια ενισχύουν την περιοχή 
των ώμων, προσφέροντας εξαιρετική αντίσταση 
στα σχισίματα, τις ρωγμές και γενικά τη φθορά.

Τα Bandag FuelTech® H-DRIVE 002 και FuelTech® 

H-TRAILER 002 είναι ιδανικά για να παρατείνουν 
τη διάρκεια ζωής των ελαστικών ECOPIA® της 

Bridgestone.

 
 

Η Συνολική Ζωή του Ελαστικού 
έχει κτιστεί γύρω από τα άρτια 
καινούργια ελαστικά Bridgestone 
και τα ελαστικά ανακατασκευής 
Bandag, ο καλύτερος συνδυασμός 
για επιμήκυνση της ζωής του 
ελαστικού και μείωσης του κόστους 
ανά χλμ.

Οικονομική απόδοση 
Μεγιστοποιήστε την οικονομία καυσίμου 
και μειώστε τις εκπομπές CO2 χάρη στην 
πολύ χαμηλή αντίσταση κύλισης.

Κορυφαία χιλιομετρική 
απόδοση 
Επωφεληθείτε από τη μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής ελαστικού που προσφέρει 
η ανθεκτική κατασκευή και η μεγάλη 
αντοχή στη μη φυσιολογική φθορά.

Κατάλληλα για τον 
χειμώνα 
Βασιστείτε στον αξιόπιστο χειρισμό 
ακόμα και σε χειμερινές και υγρές 
συνθήκες, χάρη στις σημάνσεις M+S και 
Alpine.

Οι οδηγοί φορτηγών μεγάλων αποστάσεων 
αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις σήμερα, 
εκτός από την εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. 
Καθώς η τιμή των καυσίμων αυξάνεται συνεχώς, 
για να επιβιώσουν οι επαγγελματίες, είναι πολύ 
σημαντικό να διατηρούν το κόστος σε χαμηλά 
επίπεδα και, παράλληλα, να ξεχωρίζουν από τον 
ανταγωνισμό. 

Γι’ αυτό και η Bandag ανέπτυξε την προηγμένη 
σειρά πελμάτων ελαστικών υψηλής κατηγορίας 
FuelTech®, που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής  
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