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Pneu VIATTI

Léto Zima
Strada Asimmetrico V-130

BOSCO A/T

Pneumatiky VIATTI
jsou používány pro prvovýrobu 

osobních vozidel
těchto značek pro ruský trh. 

V našem portfoliu nabízíme
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Strada Asimmetrico V-130

Osobní pneumatiky VIATTI z výrobní linky KAMA představují italskou technologii 
výroby, německou konstrukční školu a ruskou robustnost.  

STRADA ASIMMETRICO  V – 130
Letní pneumatika s asymetrickým dezénem, který umožňuje optimální provoz 
jak na suchém, tak na mokrém povrchu.

Rovněž umožňuje udržet ideální stopu.
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Strada Asimmetrico V-130

Letní pneumatika s asymetrickým dezénem, 
který umožňuje optimální provoz jak na suchém, 
tak na mokrém povrchu.

Rovněž umožňuje udržet ideální stopu, 
tak i při zatáčení.  

Pneumatika se vyznačuje proměnlivou tuhostí 
bočnice díky použití patentované směsi, 
která umožnit variabilitu pneumatiky podle povrchu 
vozovky, tlumit nárazy i udržet patřičnou tuhost 
při vysoké rychlosti. 

Široké podélné drážky účinně odvádějí vodu 
z kontaktní plochy s vozovkou. 
Nejširší drážka je umístěna z vnější strany, 
což zvyšuje vysokou stabilitu při jízdě 
na mokré vozovce. 

Flexibilní drážky pro rychlý odtok vody na vnitřní 
straně běhounu jsou navrženy pro 
komfortní jízdu na mokru. 
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Rozměrová řada

Strada Asimmetrico V-130
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BOSCO A/T

Osobní pneumatiky VIATTI BOSCO A/T z výrobní linky KAMA představují italskou 
technologii výroby, německou konstrukční školu a ruskou robustnost.   

VIATTI BOSCO A/T
Pneumatika pro SUV BOSCO A/T se symetrickým a nesměrovým vzorem je vyráběna 
v rozměrech v rozmezí od 15´´ do 18´´.

Je konstruována pro provoz na hladkém 
a smíšeném povrchu 
v rozmezí teplot od -45 do +55 C. 

Může být použita i v bahnitém terénu nebo 
tajícím sněhu. 
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BOSCO A/T

Pneumatika se vyznačuje proměnlivou 
tuhostí bočnice díky použití patentované 
směsi, která umožnit variabilitu pneumatiky 
podle povrchu vozovky, tlumit nárazy 
i udržet patřičnou tuhost při vysoké rychlosti. 

Čtyři podélné drážky efektivně a rychle
odvedou vodu z kontaktní plochy. 
Nesměrový symetrický dezén přispívá 
spolu ostrými okraji patky k bezpečné 
jízdě na mokrém povrchu. 

Boční drážky s různou geometrií ve 
středu běhounu a drážky, které se pod 
určitým úhlem stáčejí, snižují hladinu hluku. 

Vzorek běhounu má tuhé centrální žebro 
a podélně vyztužené řadové bloky, 
které poskytují stabilitu pohybu v přímém 
směru i při obtížných manévrech. 
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BOSCO A/T

Vzorek běhounu je navržen s širokými 
bočními drážkami v oblasti ramen, 
které v kombinaci se speciálními výstupy 
mezi lamelami ramenních bloků běhounu 
zlepšují výkon pneumatiky v provozu off road. 

Pneumatiky BOSCO A/T jsou navrženy 
se dvěma vzory dezénu. Pro šířku 
dezénu 215 mm a více mají dodatečné 
středové výztužné žebro. 
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Rozměrová řada

BOSCO A/T
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Brina V-521

Asymetrická nesměrová pneumatika 
pro zimní provoz.

Vyniká skvělými užitnými vlastnostmi 
na zledovatělých a zasněžených vozovkách.

Má výborné brzdné vlastnosti 
a to i při teplotách nižších jak -15°C.

Akustický komfort 
a výborný kontakt s vozovkou 
jsou významné plusy této pneumatiky. 
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Brina V-521

Speciálně vyvinutý běhoun zaručuje optimální kontakt pneumatiky s vozovkou 
v zimních podmínkách včetně ledu a sněhu.

Běhoun je uzpůsoben jak pro maximální adhezi, tak i pro snížení hluku.

Variabilní bočnice pro různé režimy rychlosti umožňuje jak dynamickou jízdu, 
tak překonání a tlumení nárazů při kontaktu s překážkou na vozovce.

Běhoun je hlavně zkonstruován pro optimální odvod sněhu, vody nebo bláta 
z místa dotyku pneumatiky s vozovkou.

Asymetrický dezén napomáhá udržet ideální stopu pro řízení.
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Rozměrová řada

Brina V-521
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Vettore Brina V-525

Lehké nákladní zimní pneumatiky 
VIATTI VITTORE BRINA 
s asymetrickým dezénem pro užití 
v teplotách od -45°C do +10°C 
a totožnými vlastnostmi, 
jaké má Brina V-521. 
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Rozměrová řada 

Vettore Brina V-525
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Poznámky
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