Komfortiškos ir saugios
visų dydžių padangos

Naujoji RainExpert 3 padanga
Dvi padangos – vienas standartas
Naujoji RainExpert 3 padanga gaminama dviejų tipų: iki
195 mm pločio padangos turi 2 įpjovas. 205 mm ir
platesnės padangos turi protektorių su 3 įpjovomis. Žinoma,
abiejų tipų RainExpert 3 padangų komforto ir saugumo
savybės yra identiškos ir atitinka aukščiausius kokybės
standartus.

Naujoji RainExpert 3 padanga – ypatingas
pasipriešinimas akvaplanavimui ir idealus komfortas
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Uniroyal pirmauja Europos rinkoje
Uniroyal padangų savybės įtikina vairuotojus ir todėl aprėpia didžiausią rinkos dalį: 97.5%
iki 16 colių ir 94.9% – 17 colių ir didesnės padangos. Be to, Uniroyal RainExpert 3 padanga siūlo idealų sprendimą tiek masiniam segmentui, tiek ir sparčiai augančiai novatoriškų
technologijų rinkai.
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Naujos, išskirtinės galimybės dėl asimetrinio
protektoriaus

Siekiant išskirtinių savybių svarbi kiekviena
detalė

Naujoji Uniroyal RainExpert 3 padanga pasižymi išskirtinėmis savybėmis bei tobulais techniniais duomenimis, važiuojant
šlapia kelio danga. Jos hidrodinaminis, asimetrinis protektoriaus raštas apjungia visus asimetrinio ir kryptinio protektoriaus
rašto privalumus. Dėl to padanga labiau priešinasi akvaplanavimui ir turi žymiai geresnes valdymo savybes.

Naujoji RainExpert 3 padanga pasižymi itin sklandžiu riedėjimu bet kokia kelio danga, todėl tai yra ideali padanga
skirtingoms eismo sąlygoms.
Be komforto savybių, tokių kaip ypatingai mažas keliamas triukšmas ir didelis patvarumas, Uniroyal konstruktoriai labai daug
dėmesio skiria pasipriešinimui akvaplanuoti. Šių savybių pasiekiama optimizuojant aibę protektoriaus elementų, neišskiriant
net pačių smulkiausių detalių.
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Bionika: aukštosios technologijos, įkvėptos gamtos
Naujoji RainExpert 3 padanga turi revoliucinę Shark Skin technologiją, kurią sukūrė Uniroyal ekspertai. Ši inovacija pasižymi
unikaliomis tikros ryklio odos hidrodinaminėmis savybėmis, kurių principas panaudotas išilginių padangos griovelių paviršiuje.
Shark Skin technologija ne tik sumažina ir greičiau pašalina vandens sūkurius, bet ir labiau priešinasi akvaplanavimui.

Shark Skin technologija detaliau

• Asimetrinis protektorius padidina atsparumą dilimui.
• Padangoje naudojamas atsparesnis gumos mišinys dar
labiau sumažina trinties nuostolius.
• Privalumas: mažesnis pasipriešinimas riedėjimui ir puikios
stabdymo savybės esant bet kokiai kelio dangai.

• Ši naujose padangose naudojama pažangiausia technologija užtikrina greitą vandens pašalinimą iš skersinių griovelių.
• Protektorius sukurtas taip, kad griovelių susikirtimo vietose
jis išsiplečia.
• Tai patikimai apsaugo nuo žymiai sumažėjusio
pasipriešinimo slydimui dėl sudilusio padangos protektoriaus.
• Privalumas: optimizuotos stabdymo savybės ant šlapios
dangos ir puikus išilginis stabilumas akvaplanavimo metu.

Shark Skin technologija RainExpert 3 padangoje: naujosios RainExpert 3 padangos protektoriaus
išilginių griovelių paviršius turi tikros ryklio odos struktūrą.

Rezultatas: geresnės valdymo ir pasipriešinimo akvaplanavimui savybės bei mažas pasipriešinimas
riedėjimui užtikrina išskirtinį saugumą ir komfortą.

