540/65R30 155D/152E GROUND KING TLИНТЕЛИГЕНТНИ ГУМИ NOKIAN TYRES
INTUITU TM

Цена: Запитване
Номер на обявата: 124857
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Nokian
Модел: Гуми за трактори 540/65R30 155D/152E GROUND KING TLИНТЕЛИГЕНТНИ ГУМИ NOKIAN TYRES INTUITU TM

Размер - кл.цифра: NOKIAN 540/65R30 155D/152E GROUND KING TL
Тип: Гуми

МОБИЛНОСТ НА ВСЯКАКВИ ТЕРЕНИ ПЛЮС ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
ПЪТЯ - Nokian Ground King.
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГУМИ NOKIAN TYRES INTUITU TM

Гумата Nokian Ground King използва висококачествена, устойчива на износване смес на
протектора и шарка, която предлага разширена контактна площ с почвата в сравнение със
стандартните модели на сцепление. Това води до отлично работно представяне дори при
интензивно използване на пътя.

Гумата Nokian Ground King включва технологията HybrilugTM, която съчетава най-добрите
характеристики предлагайки мобилност и сцепление на всякакъв терен в съчетание с
високо ниво на комфорт и прецизна реакция на управление и стабилност при транспорт.

2 в 1 не е единственото предимство. Гумата Nokian Ground King има висока
товароносимост, която позволява използването и при тежки работни условия и големи
натоварвания. Това всестранно изпълнение допълнително разширява разнообразието от
задачи, с които можете да се справите с Nokian Ground King.
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГУМИ NOKIAN TYRES INTUITU TM
Готови ли сте за нов вид работа със селскостопанска техника? Работа, която е поинформирана, по-безопасна, по-ефективна и икономична? С интелигентното наблюдение
на налягането и температурата от интелигентните гуми и мобилно приложение Nokian
Tyres Intuitu TM , вие винаги ще знаете как се справят вашите гуми .
Безжична и независима от машината, системата за наблюдение на налягането и
температурата на гумите Nokian Tyres Intuitu използва вградени сензори и Bluetooth връзка
към смартфон . От сигнали в реално време до данни за управление на автопарка, Nokian
Tyres Intuitu Ви информира по всяко време.
Като регистрирате гумите си на Nokian Tyres Intuitu , ще получите едногодишно
удължаване на нормалната гаранция за гуми и директен канал за комуникация с Nokian
Tyres.
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