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MAGLIFT ECO este realizat cu două stra-
turi de compus din cauciuc și are o formă 
specială și caneluri foarte largi pentru a ga-
ranta o stabilitate excepţională și o distribu-
ţie excelentă a sarcinii. Printre caracteristi-
cile sale distinctive se numără și protecţia 
specială a jantei concepută pentru a o pro-
teja împotriva deteriorării și loviturilor. Re-
zistenţa redusă la rulare și rezistenţa ridi-
cată la supraîncălzire garantează o eficien-
ţă maximă. În completarea imaginii sunt fi-
rele de oţel încorporate în talon, care oferă o 
prindere foarte sigură și previn orice risc de 
alunecare. Există două versiuni disponibile, 
standard și „LIP”, care se pot monta pe jan-
te formate dintr-o singură piesă.

MAGLIFT PREMIUM, în schimb, a fost 
proiectat pentru stivuitoare folosite pen-
tru cele mai dificile operaţiuni și vine cu o 
bandă de rulare cu adâncime suplimenta-
ră pentru a garanta un ciclu de viaţă înde-
lungat. Designul benzii de rulare este deo-
potrivă robust și agresiv, permiţând ope-
ratorilor să se bazeze pe un control exce-
lent al direcţiei și pe o excelentă tracţiune.  
Canelura centrală a benzii de rulare asigură o 
rezistenţă scăzută la rulare. Disponibilă atât 
în versiune standard, cât și în versiune „LIP”.

Toate modelele MAGLIFT au în comun ex-
celenta distribuţie a sarcinii, stabilitatea, si-
guranţa și capacitatea de încărcare ridica-
tă, caracteristici esenţiale pentru o anvelo-
pă pentru stivuitoare, vehicule care efectu-
ează operaţiuni foarte delicate pentru ma-
nipularea mărfurilor grele.

De asemenea, de o importanţă funda-
mentală este compusul utilizat în aceste pro-
duse, pe care BKT l-a dezvoltat rezistent în 
special la uzură și la tăieturi și, în plus, pentru 
a asigura confortul operatorilor, s-a folosit un 

compus mai moale, inclus în partea centrală 
a secţiunii anvelopei.

În ceea ce privește compusul, există și ver-
siunea MAGLIFT non-marking, care nu lasă ur-
me, menţinând astfel pardoseala perfect cu-
rată. Sunt concepute special pentru instalaţiile 
logistice și de producţie din sectoarele alimen-
tar și farmaceutic unde este necesară igiena 
maximă, dar în care sunt necesare și toate ce-
lelalte caracteristici cheie ale  MAGLIFT. Dato-
rită ultimelor completări, gama  MAGLIFT este 
acum disponibilă în 23 de dimensiuni diferite.

BKT lansează MAGLIFT ECO 
și MAGLIFT PREMIUM

Pentru mai multe detalii contactaţi cu încredere specialiștii firmei SC IMPAR SRL, distribuitorul exclusiv al anvelopelor BKT 
pe piaţa din România, la numărul de telefon 0723.662.368. Pe lângă portofoliul impresionant de anvelope industriale BKT,  
firma de distribuţie naţională cu sediul în Odorheiu Secuiesc mai are în ofertă anvelope de camion și de turisme, camere de aer, 
jante, lubrifianţi, acumulatori și accesorii auto, prin serviciul de logistică internă produsele ajung în orice colţ al ţării. Portofoliul 
complet de produse comercia lizate se poate vizualiza pe magazinul online al companiei: www.impar.ro.

EARTHMAX SR 41
Oricât de dificile ar fi nevoile dvs., EARTHMAX SR 41 este cel mai bun aliat când vine vorba 
despre operațiuni care necesită tracțiune extraordinară. Datorită structurii sale radiale 
în întregime din oțel și modelului special al bamelor benzii de rulare, EARTHMAX SR 41 
asigură o rezistență excelentă împotriva perforărilor și o durată de viață extinsă. Pe lângă 
orele extinse de lucru fără perioade de inactivitate, anvelopa asigură un confort extraordinar. 

EARTHMAX SR 41 este răspunsul oferit de BKT pentru a face față celor mai dificile condiții 
de operare în aplicațiile de transport, încărcare și săpare cu buldozerul.
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