POUŽITÍ TERÉNNÍCH PNEUMATIK
Písek / bahno

PŘEDNÍ [P]
ZADNÍ [Z]

MOTOCROSS
COMPETITION

PIT
CROSS

TERRA FORCE-MX SAND

[P] + [Z]

TERRA FORCE-MX SM

[P] + [Z]

TERRA FORCE-MX MH

[P] + [Z]

C-21 STONEKING

[P] + [Z]

C-20 STONEKING

[P] + [Z]

TERRA FORCE-EF

[P] + [Z]

EF-07 MAJESTIC ENDURO

[Z]

C-19 EAGLE

[P]

TERRA FORCE-MX SM

[P] + [Z]

TERRA FORCE-MX MH

[Z]

EF-05 ENDURO

[Z]

C-18 EAGLE

[Z]

C-10 SPEEDY-CROC

[Z]

TERRA FORCE-EF

ENDURO
COMPETITION

EF-07 MAJESTIC ENDURO

[Z]

C-19 EAGLE

[P]

TERRA FORCE-MX SM

[P] + [Z]

TERRA FORCE-MX MH

[P]

C-18 EAGLE

[Z]

XT-754
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[P] + [Z]

[P] + [Z]

TERRA FORCE-EH

[Z]

EF-07 MAJESTIC ENDURO

[Z]

TERRA FORCE-MX MH

[Z]

XT-454

[Z]

C-16 STONEATER

[Z]

Měkké

Střední

Tvrdé

POUŽITÍ TERÉNNÍCH PNEUMATIK
Písek / bahno

PŘEDNÍ [P]
ZADNÍ [Z]

JUNIOR ENDURO
COMPETITION

ALL-TERRAIN

ZNAČENÍ
PNEUMATIK
PRO TERÉNNÍCH

TERRA FORCE-MX MH

[P]

TERRA FORCE-MX MH

[Z]

C-21

[P]

C-20

[Z]

C-01

[P] + [Z]

C-02 STONEKING

[Z]

C-04 LEISURE

[Z]

C-10 SPEEDY-CROC

[Z]

C-11 SPEEDY-CROC

[P]

C-17 STONEATER

[P]

C-16 STONEATER

[Z]

XT-754

[Z]

Střední

Měkké

Tvrdé

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 crosscountry 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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