
تتميز بالصالبة  في الموقع,
و المتانة على الطريق 

325/95R24  162/160K TUBELESS

 X WORKS z2 إطارات ميشالن
تتميز باَالداء ا�مثل على االطرق االسفلتية والوعرة.

زيادة قدرة االطار علي حمل اعلى 

تتميز بأفضل أداء على الطريق

تمكن من حماية استثماراتك

تمتع بالقيادة لفترة أطول مع تصميم المداس الجديد.

تقليل وقت االعطال,
زيادة الربحية.

XYZ مزود بنفس تقنية شاسية اطار

12.00r24بديل مقاساطار مقاس 325/95r24

تمتع بمتانة مداس 
مع تجديد مداس االطار مرة اخري .

 .X WORKS Z2



+20%

+10%

+10%

Size
Tread Pattern

325/95R24
X Works Z2 162/160 K 314 1,217 564 355 8.50

9,500 (S)

18,000 (D)

8.5

8.5

Load index/ 
Speed symbol

Section width
(mm)

Free 
diameter

(mm)

Laden 
radius
(mm)

Minimum
dual spacing

(mm)

Advised Rims
(inch)

Load/Axle
S= Single
D= Dual

(Kg)

Inflation 
Pressure 

(Bar)

  زيادة سعة حمل االطار التي اختبرها ووافق عليها جميع
السلطات التنظيمية الرئيسية من خالل اختبار التحمل@.

تصميم مداس جديد يعطي اميال اضافية نتيجة

تصميم مداس  مبتكر   لزيادة قابلية تجديد مداس االطار@.

عرض مداس اكبر بنسبة  ٦% 

مطاط إضافي  بالمداس ١٣% 

تقليل وقت  االعطال وتعقيد المخزون 

  زيادة قدرة االطار علي                  
xzy  حمل اعلى بالمقارنة

xzy  اميال اضافية بالمقارنة

x works xz   متانة اكثر بالمقارنة

١١٠ رطل لكل بوصة مربعة) //أقصى حمولة ٨٠٠٠ كجم (رمز الحمل =١٥٦   ٨٫٥  bar :xzy

١٢٥ رطل لكل بوصة مربعة) //أقصى حمولة ٩٥٠٠ كجم (رمز الحمل =١٦٢   ٨٫٥  bar :WORKS  X  Z2

مقاومة أفضل لفصل مداس بنسبة  
١٠X WORKS XZ% مقابل 
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 @المصدر: تقييم ا¬داء الداخلي ميشالن (إفريقيا، الهند، الشرق ا¬وسط)

   المعلومات صحيحة بتاريخ نشر    

البيانات الفنية ´طارات الشاحنات من ميشالن

 تحذير: ُصممت إطارات شاحنات ميشالن وتحسينها لتناسب ظروف استخدام محددة يمكن العثور عليها في دليل البيانات الفنية ´طارات شاحنات وحافالت
 ميشالن. لذلك، ال ُينصح باستخدام المنتج في حالة االستخدام خارج المعايير التي ُصمم من أجلها. يتم تحديد العمليات خارج هذه المعلمات على أنها استخدام

 غير طبيعي وليست مؤهلة لÃخذ في االعتبار ضمن شروط الضمان. وقد تنجم ا´صابات الخطيرة أو المميتة عن عطل ا´طار نتيجة للعمل خارج حالة ا´طار
طارات الشاحنات والحافالت من ميشالن، دليل خدمة إطارات الشاحنات والحافالت من ميشالن، أو استشر  المقصودة لالستخدام. ارجع إلى دليل البيانات الفنية́ 

.متخصص إطارات الشاحنات ميشالن للحصول على التوصيات وا´جراءات الالزمة


