
Juodasis ryklys
RainSport 3  

– naujos kartos lietaus padanga



Naujos kartos asimetrija.

Naujoji Uniroyal RainSport 3 padanga sujungia geriausias savybes ir sukuria naują važiavimo šlapiu keliu standartą. Vandens 
pralaidumui optimizuotos RainSport 3 padangos asimetrinis  protektorius sujungia geriausias asimetrinės ir kryptinės padangos 
savybes. Rezultatas: maksimali apsauga nuo akvaplaningo, taip pat ir optimalus sukibimas posūkiuose ir mažas triukšmingumas 
visą padangos tarnavimo laiką.

Asimetrinis  
protektorius

Kryptinis  
protektorius

Vandens pralaidumui 
optimizuotas  
protektoriaus raštas

Privalumai/Trūkumai Privalumai

RainSport 3 – sujungia geriausias asimetrinės ir kryptinės padangos savybes. 

Vienodai tvirti visi protektoriaus blokeliai 
Mažas vidinis triukšmingumas per 
visą padangos tarnavimo amžių

Vienodai tvirti visi protektoriaus blokeliai 
Mažas vidinis triukšmingumas per 
visą padangos tarnavimo amžių

Tvirtas išorinis padangos kraštas ir šoninis 
standumas 
Itin geras sukibimas posūkiuose

Tvirtas išorinis padangos kraštas ir šoninis 
standumas 
Itin geras sukibimas posūkiuose

Siauresnis išorinis padangos kraštas ir mažas 
šoninis standumas
Vidutinis sukibimas posūkiuose

Nevienodas protektoriaus blokelių tvirtumas 
Didesnis vidinis triukšmingumas

Lėtas vandens išstumimas dėl didelės 
turbulencijos
Vidutinė apsauga nuo  
akvaplaningo

Greitas vandens šalinimas dėka laisvo 
vandens pratekėjimo
Aukštas apsaugos nuo  
akvaplaningo lygis

Greitas vandens šalinimas dėka laisvo van-
dens pratekėjimo ir ryklio odos technologijos 
Aukštas apsaugos nuo  
akvaplaningo lygis



Bioninė: aukštosios technologijos mokosi  
iš gamtos.
Uniroyal RainSport 3 yra pirmoji padanga naudojanti visiškai naują ryklio odos technologiją. Uniroyal sukūrė ryklio odos 
technologiją, kurią pritaikė išilginiuose protektoriaus grioveliuose, taip sumažindami pratekančio vandens turbulenciją 
protektoriaus kontaktiniame paviršiuje, todėl vandens išmetimas yra efektyvesnis.

Ryklio odos technologija detaliai Ryklio odos technologija 
RainSport 3 padangoje

Funkcionalumas

PritaikymasDėl lygaus paviršiaus susidaro 
pratekančio vandens turbulencija. 
Esant turbulencijai vanduo yra 
pašalinamas prasčiau.

Pritaikius ryklio odos technologiją 
vanduo prateka beveik nesudaryda-
mas turbulencijos. RainSport 3 padangų išilginiuose 

grioveliuose yra pritaikyta ryklio  
odos struktūros technologijos.

Inovatyvi RainSport 3 ryklio odos struktūros technologija užtikrina, kad 
vanduo patekęs į išilginius griovelius yra pašalinamas daug efektyviau,  
taip gerokai sumažinant akvaplaningo riziką.



• Ryklio odos technologija.
•  Maksimalaus pralaidumo 

struktūra = optimizuotas 
vandens pratekėjimas.

•  Daugiau sukibimo kraštų  
dėka lamelių skaičiaus.

•  Lietaus padangų gumos  
mišinys = geresnis sukibimas  
su šlapiu keliu.

•  FCC (Fast Curve  
Configuration) – greito 
važiavimo posūkiuose  
protektoriaus konfigūracija.

•  Lankstūs kraštiniai blokeliai  
= padidina sukibimo plotą 
veikiant išcentrinėms jėgoms.

•  GSC (Gentle Sound  
Configuration) – švelnaus 
garso protektoriaus  
konfiguracija = tolygus  
dėvėjimasis ir sumažintas 
triukšmo skleidimas visą 
padangos tarnavimo laiką. 

Maža  
akvaplaningo 
rizika

Trumpas  
stabdymo 
kelias

Aukštas  
sukibimo lygis 
posūkiuose

Mažas 
triukšmingumas

Padangos savybės.

RainSport 2 
(100 %)

RainSport 3

Naujoji RainSport 3.

Išmatavimai.

• Greičio indeksai: H/V/Y
• Ratlankio diametrai coliais: 14 – 21

• Plotis mm: 185 – 305
• Profilis: 30 – 55

UHP rinką labiausiai apimantis gamintojas.

Uniroyal užima itin didelę UHP padangų rinkos dalį Europoje: 97% R17 rinkos;  
95% R18 rinkos ir 85% R19 rinkos. Viso Uniroyal užima 95% vasarinių lengvųjų 
automobilių UHP padangų rinkos.

Uniroyal  
≥ 17 cali

95 %

RainSport 3 RainSport 3 RainSport 3 RainSport 3Standartinis  
protektoriaus

Standartinis  
protektoriaus

Standartinis  
protektoriaus

Standartinis  
protektoriaus

Manevravimas ant šlapios dangos  
104 %

Pasipriešinimas riedėjimui 
114 %

Triukšmingumas 
103 %

Dėvėjimasis 
109 %

Rida 
100 %

Stabdymas ant sausos dangos 
100 %

Manevravimas ant sausos dangos 
102 %

Stabdymas ant šlapios dangos 
108 %

Akvaplaningas 
101 %


