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Alliance Tire Group (ATG) ogłasza wprowadzenie do sprzedaży nowej serii opon Alliance
321 Plus do koparko-ładowarek i kompaktowych ładowarek kołowych do pracy w trudnych
warunkach. - Dzięki dużej wysokości oraz solidnej konstrukcji bieżnika, szerokim blokom
bieżnika i mieszankom (HRC) odpornym na wysokie temperatury nowe opony diagonalne
premium z linii R-4 zapewniają nadzwyczajne rezultaty - czytamy w komunikacie
producenta.
Wysoka przyczepność, duża wytrzymałość na uszkodzenia i zużycie oraz nadzwyczajna trwałość
przekładają się na znaczny wzrost wydajności takich maszyn budowlanych jak koparko-ładowarki i
kompaktowe ładowarki kołowe.
„Nowe modele Alliance 321 Plus przemysłowych opon diagonalnych R-4 wzbogacają
naszą ofertę o produkty najwyższej jakości gwarantujące bezproblemową i skuteczną
pracę koparko-ładowarek i kompaktowych ładowarek kołowych niezależnie od
warunków. Odporne na wysoką temperaturę mieszanki zapewniają nadzwyczajną
trwałość nawet w trudnym otoczeniu” – wyjaśnił Angelo Noronha, prezes Alliance Tire
Group na obszarze EMEA.
Specjalna konstrukcja bieżnika
Inżynierowie Alliance Tire Group nie tylko zastosowali specjalne mieszanki, ale też skoncentrowali
się na konstrukcji bieżnika. Wytrzymały bieżnik o wyjątkowym wzorze charakteryzuje się dużą
głębokością zapobiegającą poślizgom przez dłuższy czas oraz gwarantującą optymalną
funkcjonalność na placach budowy, w gospodarstwach rolnych i w innych zastosowaniach. Dość
szerokie bloki bieżnika wybrano ze względu na poprawę wytrzymałości na odkształcenia, rozdarcia i

pękanie, a wąskie szczeliny zapobiegają utknięciu kamieni między klockami w trakcie pracy. Opony
Alliance 321 Plus zostały stworzone z myślą o regionach, takich jak Bliski Wschód, Afryka i Indie,
dlatego zastosowano w nich mieszanki odporne na wysoka temperaturę – to gwarantuje
wytrzymałość opon w trudnych warunkach również w klimacie umiarkowanym.
Na rynku są już dostępne wszystkie opracowane rozmiary nowych, wytrzymałych opon
Alliance 321 Plus.
Wśród nich znajdują się rozmiary 12,0/70-16, 12,5/80-18, 15,5/60-18 i 17,5/65-20, a także 380/80-24
(14,9-24), 440/80-24 (16,9-24), 480/80-24 (18,4-24), 480/80-26 (18,4-26) oraz 440/80-28 (16,9-28).
Gama opon najwyższej jakości 321 Plus o zmienionych parametrach związanych z masą, głębokością
bieżnika, szerokością bloków bieżnika itp. doskonale uzupełnia znaną już serię Alliance Tire Group
533.
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