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Ασφαλές στη βροχή
χωρίς αναταράξεις. 

Το νέο RainSport 3-
η νέα γενιά βροχολάστιχων.
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Το νέο RainExpert3 - 
βάλτε τώρα βροχολάστιχα Uniroyal

Υδρολίσθηση: 
ο κίνδυνος που καραδοκεί
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NEO

Νέο: το Uniroyal AllSeasonExpert

• Εξαιρετική απόδοση όλο το χρόνο
• Καλή πρόσφυση σε βρεγμένους ή στεγνούς δρόμους
 • Ασφάλεια και άνεση σε όλες τις καιρικές συνθήκες

Ο ειδικός για όλες 
τις εποχές.



Χειµερινά Ελαστικά Uniroyal

MS plus 77

Snow Max 2 Βέλτιστη απόδοση φρεναρίσµατος στο χιόνι.

Ασφαλής οδήγηση σε βρεγµένους δρόµους.

10/2013 
225/45 R17 91H

“καλό”

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό

Αποτέλεσµα

Αποτέλεσµα

Πλεονέκτηµα

Πλεονέκτηµα

•  ∆είκτης ταχύτητας 
Q/T/H/V

•  ∆ιάµετρος ζάντας σε ίντσες 
13-18

•  Πλάτη ελαστικού σε mm
135-255

•  Προφίλ ελαστικού
Σειρά 80-40

•  Προφίλ µε µεγάλο 
ποσοστό κενών σε όλη 
την έκτασή του

•  Αυξηµένη αποστράγγιση 
νερών από το χνάρι 
χάρη στην αυξηµένη 
δυνατότητα να απορροφά 
νερό

•  Ασφαλέστερο σε 
συνθήκες µε πολλή 
υγρασία.

•  Προφίλ σχήµατος V και 
πλατιά πλευρικά αυλάκια 
στον ώµο

•  Αυξηµένη µετάδοση 
ισχύος στη διαµήκη 
κατεύθυνση και εξαίρετη 
διασπορά νερών

•  Καλύτερα χαρακτηριστικά 
χειρισµών και απόδοσης 
σε υδρολίσθηση

•  ∆είκτης ταχύτητας
Q/R/T

•  ∆ιάµετρος ζάντας σε ίντσες
14-16

•  Πλάτη ελαστικού σε mm
165-235

•  Προφίλ ελαστικού
Σειρά 80-60
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Θερινά Ελαστικά Uniroyal 

RainSport 3

rallye 4x4 street

Rain Max 2

RainExpert 3

Το ελαστικό για SUV και οχήµατα εκτός-δρόµου.

Μεγάλη διάρκεια ζωής µε βέλτιστη ευστάθεια στις στροφές.

Μεγαλύτερη άνεση σε κάθε διαδροµή.

Σπορ οδήγηση στη βροχή.

•  ∆είκτης ταχύτητας 
H/V/Y

•  ∆ιάµετρος ζάντας σε ίντσες 
14-21

•  Πλάτη ελαστικού σε mm
185-305

•  Προφίλ ελαστικού
Σειρά 55-30

•  Τεχνολογία Shark Skin 
και ∆οµή Βέλτιστης Ροής

•  Τεχνολογία Shark Skin = 
η λειτουργία του δέρµατος 
καρχαρία µεταφέρεται στο 
ελαστικό

•  Σύστηµα αποστράγγισης 
νερών σε σχήµα διπλού V

•  Καινοτόµος σχεδιασµός 
πέλµατος

•  Η δοµή µε προφίλ 
βελτιστοποιηµένης ροής 
συµβάλλει στην ταχύτερη 
αποστράγγιση των νερών 

•  Ο στροβιλισµός του 
νερού στην επιφάνεια του 
αυλακίου ελαχιστοποιείται

•  Ταυτόχρονη διαµήκης και 
εγκάρσια αποστράγγιση 
νερών

•  Γρήγορη διασπορά 
των νερών

•  Υψηλή προστασία από 
την υδρολίσθηση

•  Υψηλή προστασία από 
την υδρολίσθηση

•  Αποτελεσµατική 
προστασία από την 
υδρολίσθηση

•  Μικρές αποστάσεις 
φρεναρίσµατος σε 
βρεγµένους και στεγνούς 
δρόµους

• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό

Αποτέλεσµα

Αποτέλεσµα

Αποτέλεσµα

Αποτέλεσµα

Πλεονέκτηµα

Πλεονέκτηµα

Πλεονέκτηµα

Πλεονέκτηµα

•  ∆είκτης ταχύτητας
T/H/V

•  ∆ιάµετρος ζάντας σε ίντσες
15-17

•  Πλάτη ελαστικού σε mm
195-265

•  Προφίλ ελαστικού
Σειρά 80-60

•  ∆είκτης ταχύτητας
Q/R/T/H

•  ∆ιάµετρος ζάντας σε ίντσες
13-16

•  Πλάτη ελαστικού σε mm
165-235

•  Προφίλ ελαστικού
Σειρά 80-60

03/2011
215/65 R16 T/H/V

“1η θέση”

•  ∆είκτης ταχύτητας
T/H/V/W

•  ∆ιάµετρος ζάντας σε ίντσες
13-18

•  Πλάτη ελαστικού σε mm
135-225

•  Προφίλ ελαστικού
Σειρά 80-60

06/2014 
205/55 R16 91V
“1η θέση”

06/2014

RainSport 3
205/55 R16 91 V

1st place
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Χειµερινά Ελαστικά Uniroyal

MS plus 77

Snow Max 2 Βέλτιστη απόδοση φρεναρίσµατος στο χιόνι.

Ασφαλής οδήγηση σε βρεγµένους δρόµους.

10/2013 
225/45 R17 91H

“καλό”

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό

Αποτέλεσµα

Αποτέλεσµα

Πλεονέκτηµα

Πλεονέκτηµα

•  ∆είκτης ταχύτητας 
Q/T/H/V

•  ∆ιάµετρος ζάντας σε ίντσες 
13-18

•  Πλάτη ελαστικού σε mm
135-255

•  Προφίλ ελαστικού
Σειρά 80-40

•  Προφίλ µε µεγάλο 
ποσοστό κενών σε όλη 
την έκτασή του

•  Αυξηµένη αποστράγγιση 
νερών από το χνάρι 
χάρη στην αυξηµένη 
δυνατότητα να απορροφά 
νερό

•  Ασφαλέστερο σε 
συνθήκες µε πολλή 
υγρασία.

•  Προφίλ σχήµατος V και 
πλατιά πλευρικά αυλάκια 
στον ώµο

•  Αυξηµένη µετάδοση 
ισχύος στη διαµήκη 
κατεύθυνση και εξαίρετη 
διασπορά νερών

•  Καλύτερα χαρακτηριστικά 
χειρισµών και απόδοσης 
σε υδρολίσθηση

•  ∆είκτης ταχύτητας
Q/R/T

•  ∆ιάµετρος ζάντας σε ίντσες
14-16

•  Πλάτη ελαστικού σε mm
165-235

•  Προφίλ ελαστικού
Σειρά 80-60
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