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ZNAČENÍ 
PNEUMATIK  

PRO TERÉNNÍCH

ALL-TERRAIN

 Motokrosová závodní pneumatika s nejtvrdším běhounem pro měkký a písčitý terén. 

 Motokrosová závodní pneumatika vyrobená s běhounem ze středně tvrdé směsi pro měkký až střední terén. 
 Motokrosová závodní pneumatika s měkčím běhounem pro střední až tvrdý terén. 

  Pneumatika pro pitcross. 
   (SUPER)  Pneumatika vyrobená z měkčí směsi pro závody Enduro FIM a cross-country. Jelikož v těchto 

závodech se povrchy střídají od měkkých až po tvrdé, pro dosažení výkonu na různých površích se používá 
středně tvrdá směs.

   (SUPER LIGHT)  Pneumatika s měkčí kostrou běhounem z měkké směsi pro extrémní enduro nebo cross-
country závody v náročném terénu. Směs běhounu je měkčí než u verze se žlutými pruhy (Super) a je určena 
do těžšího terénu.

  (SUPER SOFT)  Pneumatika s měkčí kostrou a běhounem z extra měkké směsi pro skalnatý terén a ty 
nejnáročnější extrémní enduro závody.

   Pneumatika bez pruhu – motokrosová pneumatika vhodná pro trénink a ježdění ve volném čase.
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