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Opony zimowe i wielosezonowe

Dożywotnia gwarancja Laufenn

Nasze opony charakteryzują się doskonałymi parametrami i wysoką trwałością,
dlatego też oferujemy Klientom dożywotnią gwarancję na opony Laufenn.

Warunki gwarancji oraz informacje, jak prawidłowo użytkować
opony, znajdziesz na www.hankooktire.com/pl

www.laufenn.com

 

  



Opona zimowa typu VAN
Indeks prędkości : R / T
Szerokość : 185~235
Pro� l : 60~82
Obręcz : 14~16”
Oznakowanie EU : C~E / B~C / W1

Optymalny wzór bieżnika zapewnia wysokiej osiągi i bezpieczeństwo 
na mokrej oraz ośnieżonej nawierzchni.

Woda i Śnieg

Woda Śnieg Wytrzymałość Oszczędność Przyczepność

Poprawa przyczepność w czasie 
skręcania i hamowania na su-
chcych i ośnieżonych drogach.

Skośna budowa klocków

3 Szerokie proste kanały zapew-
niają bezpieczeństwo na mokrych 
drogach zapobiegając zjawisku 
aquaplaningu. 

3 Szerokie proste kanały

Rowki śniegowe zaprojektowane 
dla I FIT VAN poprawiają drogę 
hamowania i przyczepność na śniegu.

Rowki śniegowe

Poprawiona przyczepność na śniegu 
oraz lepsze odprowadzanie wody.

Poszerzone rowki odprowadzające

I FIT Van Standardowa Opona

Zapewniają optymalną wydajność 
i zwiększoną stabilność jazdy 
w warunkach zimowych, minimalizu-
jąc ruch klocków bieżnika na mo-
krych i zaśnieżonych drogach

Zimowe lamele 3D

Równomierny (prostokątny) styk opo-
ny z podłożem zapewnia lepszy kontakt 
z podłożem i niższe zużycie paliwa.

Przebieg i oszczędność

Wysokie
zużycie

Niskie 
zużycie

I FIT Van Standardowa opona

Zapobiega wczesnemu, nieregularnemu 
zużyciu i poprawia sterowność poprzez 
zwiększenie powierzchni styku barku 
opony z nawierzchnią.

Usztywniony bark bieżnika

Połączenie pomiędzy kloc-
kami na krawędzi bieżnika 
zapewnia bezpieczeństwo 
podczas jazdy na suchej 
nawierzchni i przyczep-
ność na lodzie i śniegu.

Nowy pro� l barku oponySilniejsze połączenie między opa-
saniami zapewnia stabilność jazdy 
przy dużych prędkościach, a trwała 
konstrukcja pozwala utrzymać 
obciążenie pojazdu

Innowacyjna taśma łącząca opasania

I FIT Van Standardowa Opona

Kontakt

I FIT Van Standardowa Opona
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   barku opony

Specjalnie zaprojektowane rowki bieżnika poprawiają drenaż na zaśnieżonych lub 
mokrych drogach, przyspieszając przepływ wody i błota pośniegowego.
 Ich szerokość w obszarach barkowych jest większa niż w części centralnej.

Klocki bieżnika w centralnej części opony mają własności samoblokujące. Zapewnia to kierowcom 
poczucie stabilności podczas jazdy z dużą prędkością na suchej lub mokrej drodze.

 Szerokie rowki dla sprawnego odprowadzania wody i błota

 Sztywne żebro środkowe zapewniające stabilność podczas jazdy z dużą prędkością
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ŚRODEKBARK BARK

Środek BarkBark

Dry Wet Snow

www.laufenn.com

Opona zimowa 
o wysokich osiągach

Hamowanie 
Model i FIT+ charakteryzuje się skróconą drogą ha-
mowania na mokrej nawierzchni. Pomaga kierowcom 
doświadczyć bezpieczeństwa i pewności prowadzenia.

+

7°C
Prowadzenie Sport

Prowadzenie
Model i FIT+ zapewnia ekscytujące właściwości 
jezdne i bezpieczną jazdę w każdych  
warunkach drogowych.

+

Trakcja
Opona i FIT+ zapewnia  
doskonałą przyczepność  
na śniegu.

+

Opona zimowa typu VAN

Wielozadaniowa  
opona całoroczna 
Kierunkowa rzeźba bieżnika opony G FIT 4S  
gwarantuje optymalne osiągi w różnych  
warunkach jazdy, o każdej porze roku,  
w każdych warunkach pogodowych.

Optymalny wzór bieżnika zapewnia  
wysokiej osiągi i bezpieczeństwo 
na mokrej oraz ośnieżonej nawierzchni.


