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O altă caracteristică importantă pentru 
utilizator este rezistenţa ridicată 
a anvelopei, care o face durabilă, 

deoarece aceste mașini funcţionează 
continuu pentru perioade lungi de timp.

Mașini de curăţenie stradală
Este într-adevăr o provocare să proiectezi o 

anvelopă special pentru măturătorile stradale, 
iar BKT a creat o gamă radială specifică numi-
tă LIFTMAX LM 81. Aceasta poate fi utilizată cu 
succes în diferite aplicaţii, inclusiv operaţiuni de 
curăţare a străzilor, dar și în domenii industri-
ale și logistice.

LIFTMAX LM 81 iese în evidenţă prin durabi-
litatea sa și costurile de operare mai mici. Struc-
tura puternică și extrem de robustă a carcasei 
All Steel asigură o rezistenţă redusă la rulare 
care se transformă pentru utilizator în costuri 
de funcţionare mai mici și un ciclu de viaţă mai 
lung al anvelopelor.

Dar asta nu este tot: LIFTMAX LM 81 oferă 
un confort de conducere excelent, în special pe 
distanţe mari - o caracteristică esenţială pen-
tru acest tip de aplicaţie - precum și stabilita-
te excepţională.

Această gamă de anvelope a fost mărită 
recent și numără acum 17 dimensiuni diferite: 
5,00 R 8, 180/70 R 8, 6,00 R 9, 6,50 R 10, 225/75 
R 15, 7,00 R 12, 250/75 R 12, 7,00 R 15, 7,50 R 15, 
8,25 R 15, 225/75 R 15, 250/70 R 15, 10,00 R 20, 
11,00 R 20, 12,00 R 20, 12,00 R 24 și 14,00 R 24.

Trailere pentru construcţii
Aceasta este o altă aplicaţie specială, trai-

lerele destinate transportului utilajelor de con-
strucţii sau pentru agricultură necesitând an-
velope care să reziste timp îndelungat la vite-
ze de deplasare mari , dar și la încărcări ma-
ri pe axă. O altă caracteristică esenţială pen-
tru anvelopele care echipează acest tip de se-
miremorci este reducerea rezistenţei la rulare, 

 ceea ce duce la scăderea uzurii ei și a consumu-
lui de combustibil.

BKT a lansat pe piaţă un produs specific 
care combină toate aceste caracteristici, sub 
forma seriei IT 400. Această anvelopă are un 
model de nervuri orientat spre drum și es-
te special concepută de echipa de cerceta-
re și dezvoltare BKT pentru a echipa plat-
forme joase destinate aplicaţiilor de trans-
port. IT 400 este astfel creat pentru aplica-
ţii de mare viteză și deplasare pe orice tip de 
drumuri, permiţând economii semnificative 
de timp. Rezistenţa sa redusă la rulare este 
un aspect care contribuie foarte mult la re-
ducerea consumului de combustibil. O anve-
lopă care oferă performanţe și fiabilitate ex-
celente, precum și rezistenţă excepţională la 
cele mai ridicate niveluri de efort, chiar și la 
viteze mari și pe drum asfaltat.

Este disponibilă în trei dimensiuni diferite: 
10.00 - 15, 7.50 - 15, 8.25 - 15.

Fiecare aplicaţie este diferită și specială. Măturătoarele de stradă nu fac excepţie. 
Aceste vehicule funcţionează non-stop în condiţii specifice. În general se deplasează 
cu viteză redusă, și pentru o astfel de aplicaţie, caracteristica de confort devine 
esenţială pentru șoferi. Așadar, asigurarea celui mai bun nivel de confort este  
o cerinţă primordială pentru anvelopele care echipează aceste vehicule.

Gama de anvelope pentru mașini 
de curăţenie stradală și trailere

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, fir-
ma 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.


