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NÁKLADNÉ PNEUMATIKY 
DEBICA 

Nový rad nákladných pneumatík Debica je rozumnou voľbou pre vozové 
parky. Všetky pneumatiky boli navrhnuté v Európe a sú vyrábané v Európe 
a v Turecku, a to podľa najprísnejších kvalitatívnych štandardov. Rad 
predstavuje ideálne riešenie pre každodenné pracovné výzvy vozových 
parkov.

Všetky nákladné pneumatiky Debica boli špeciálne navrhnuté tak, aby 
spĺňali náročné podmienky a svojou výnimočnou odolnosťou umožnili 
protektorovanie v celom rozmerovom rade. Vďaka tomu vozovým parkom 
poskytujú skvelú fl exibilitu a hospodárnosť. 



Debica DRS

Debica DRD

VOZOVKA    RIADIACIA NÁPRAVA

VOZOVKA    ZÁBEROVÁ NÁPRAVA

Vlastnosti Výhody

Robustný vzor rebier
Vysoký kilometrový výkon, 
rovnomerné opotrebenie 
a všestranné použitie

Kľukaté prvky usporiadané 
v optimalizovaných 
rozstupoch

Nízke emisie hluku

Optimalizovaný odvod vody Priľnavosť za všetkých 
podmienok

Špeciálne navrhnutá zmes 
behúňa

Rovnomerné opotrebenie, 
odolnosť voči prerazeniu 
a dobrá spotreba paliva

Robustná konštrukcia kostry
Trvanlivosť v náročnej 
prevádzke a vynikajúce 
možnosti protektorovania

Pneumatika Debica DRS pre riadiace nápravy poskytuje 
dobrú ovládateľnosť, vysoký kilometrový výkon 
a vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu.

Vlastnosti Výhody

Bloky dezénu s priečnymi 
drážkami

Vynikajúci kilometrový výkon 
a trakcia počas celej životnosti 
pneumatiky

Usporiadanie rozstupov 
a optimalizovaný tvar blokov Nízke emisie hluku

Špeciálne navrhnutá zmes 
behúňa

Rovnomerné opotrebenie, 
odolnosť voči prerazeniu 
a priľnavosť

Robustná konštrukcia kostry
Trvanlivosť v náročnej 
prevádzke a vynikajúce 
možnosti protektorovania

Pneumatiky Debica DRD pre záberové nápravy poskytujú 
vynikajúci kilometrový výkon. Ich dizajn zabezpečuje 
rovnomerné opotrebenie, dobrú priľnavosť a trakciu.

Spotreba paliva Vonkajší hluk 
pri odvaľovaní

Priľnavosť 
na mokre 
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Debica DRT

Debica DMSS

VOZOVKA    NÁVESOVÁ NÁPRAVA

ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA    RIADIACIA NÁPRAVA

Návesová pneumatika Debica DRT poskytuje vysoký 
kilometrový výkon a dobrú stabilitu.

Vlastnosti Výhody

Osvedčený dezén Vysoký kilometrový výkon 
a rovnomerné opotrebenie

Špeciálne navrhnutá zmes 
behúňa

Kilometrový výkon a všestranné 
použitie

Konštrukcia kostry
Bezproblémový servis 
a vynikajúce možnosti 
protektorovania

Vlastnosti Výhody

Osvedčený dizajn dezénu 
s hlbokými drážkami 
a kľukatými hranami rebier

Vysoký kilometrový výkon 
a vysoká úroveň priľnavosti 
za všetkých podmienok

Špeciálne navrhnutá zmes 
behúňa pre zmiešanú 
prevádzku

Kilometrový výkon 
a mimoriadna odolnosť 
proti prerazeniu, prasklinám 
a poškodeniu kamienkami

Robustná konštrukcia kostry Odolnosť proti prerazeniu 
a možnosti protektorovania

Pneumatika Debica DMSS pre riadiacie nápravy bola 
vyvinutá pre najnáročnejšie podmienky zmiešanej 
prevádzky. Ponúka vynikajúcu životnosť a ochranu 
proti prieniku kamienkov. 

*
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* FRT je skratka pre Free Rolling Tyre a predstavuje schválené označenie podľa predpisov UNECE č. 54, ktoré oznamuje, 
že pneumatika je špeciálne navrhnutá a určená pre návesové nápravy a nápravy motorových vozidiel s výnimkou 
riadiacich a záberových náprav. Preto sú tieto návesové pneumatiky označené skratkou FRT a mali by byť používané 
výhradne na návesových nápravách a nápravách motorových vozidiel s výnimkou riadiacich a záberových náprav 
a nemôžu byť umiestnené na  ľubovoľnej pozícii. Spoločnosť Goodyear Dunlop nezaručuje a nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za dôsledky nesprávneho a nedoporučeného použitia pneumatík s označením FRT.
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Spotreba paliva Vonkajší hluk 
pri odvaľovaní

Priľnavosť 
na mokre 



Debica DMST

Debica DMSD

ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA    NÁVESOVÁ NÁPRAVA

ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA    ZÁBEROVÁ NÁPRAVA

Vlastnosti Výhody

Technológia ECD Vyššia životnosť a dobré 
možnosti protektorovania

Špeciálna zmes behúňa 
odolná proti opotrebeniu

Vysoký kilometrový výkon 
v kombinácii s vynikajúcou 
odolnosťou proti prerazeniu 
a vyštrbovaniu gumy

Masívny dizajn blokov 
so štyrmi rebrami

Poskytuje vynikajúcu trakciu 
a optimálnu odolnosť proti 
poškodeniu na nespevnenom 
povrchu

Bloky v tvare S a počítačom 
optimalizované usporiadanie 
rozstupov

Výsledkom je nízka hladina 
hluku

Ochrana proti prieniku 
kamienkov

Vynikajúca ochrana proti 
zadržiavaniu kamienkov

Návesová pneumatika Debica DMST poskytuje dobrú 
odolnosť proti poškodeniu a vysoký kilometrový výkon.

Vlastnosti Výhody

Otvorená konštrukcia ramien 
dezénu s hlbokými drážkami 
a kľukatými hranami rebier

Vysoký kilometrový výkon 
a úroveň priľnavosti 
za všetkých podmienok

Stredové rebro
Rovnomerné opotrebenie 
a nízke emisie hluku pre hnacie 
nápravy

Špeciálne navrhnutá zmes 
behúňa pre zmiešanú 
prevádzku

Kilometrový výkon 
a mimoriadna odolnosť 
proti prerazeniu, prasklinám 
a poškodeniu kamienkami

Robustná konštrukcia kostry Odolnosť proti prerazeniu 
a možnosti protektorovania

Pneumatika Debica DMSD pre záberové nápravy bola 
navrhnutá pre extrémne podmienky zmiešanej prevádzky. 
Poskytuje vynikajúcu trakciu a mimoriadny kilometrový výkon.
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*

* FRT je skratka pre Free Rolling Tyre a predstavuje schválené označenie podľa predpisov UNECE č. 54, ktoré oznamuje, 
že pneumatika je špeciálne navrhnutá a určená pre návesové nápravy a nápravy motorových vozidiel s výnimkou 
riadiacich a záberových náprav. Preto sú tieto návesové pneumatiky označené skratkou FRT a mali by byť používané 
výhradne na návesových nápravách a nápravách motorových vozidiel s výnimkou riadiacich a záberových náprav 
a nemôžu byť umiestnené na  ľubovoľnej pozícii. Spoločnosť Goodyear Dunlop nezaručuje a nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za dôsledky nesprávneho a nedoporučeného použitia pneumatík s označením FRT.
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