
 › Technologie VF nabízí v porovnání se standardními pneumatikami 
přibližně o 40 procent větší nosnost při stejném hustícím tlaku 
nebo o 40 procent nižší hustící tlak při stejné nosnosti pláště.

 › Integrovaný senzor pneumatiky neustále podává informace 
o hustícím tlaku a teplotě pneumatiky a při správném 
tlaku zajišťuje maximální životnost pneumatiky

 › Inovativní design běhounu zajišťuje nejvyšší kilometrový výkon 
a komfort na silnici, vysokou trakci a nízkou spotřebu paliva v terénu.

Použití 

Pláště VF TractorMaster Hybrid byly vyvinuty s cílem pomoci zejména v zemědělství při transportních 
operacích. Díky speciálnímu designu běhounu jsou vhodné zejména pro použití na silnici. Zaoblené 
hrany záběrových žeber  pomáhají redukovat vytržení plodiny i s kořeny při zatáčení traktoru.

Zemědělské pláště 
VF TractorMaster Hybrid

Zaoblené hrany dezénových bloků

Zaoblené hrany zubů pomáhají 
redukovat poškození kořenové 
struktury na loukách a pastvinách. 
Dezén pozitivně ovlivní 
i spotřebu pohonných hmot.

Blokový dezén v centrální oblasti

Masivní dezénové bloky v centrální 
oblasti zajistí výbornou odezvu 
pláště na silnici. Současně s tím 
má tvar dezénu v centrální linii 
za úkol eliminovat hlučnost 
a vibrace dezénu na silnici.

Dezén s obrovskou styčnou plochou

Zcela inovační dezén se zaplněním 
styčné plochy dezénu o 30 % vyšším (!) 
než u standardních dezénů. Vyvinut 
pro vysoký nájezd na silnici a dobrou 
trakci na tvrdších a normálních půdách.

 Engineered
for Efficiency
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Rozměr pláště
LI/SI     
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Index
obvo dové 
rychlosti
(mm)

Nosnost pneumatiky (kg) při tlaku pneumatiky (kPa) Rychlost 
(km/h)

Vysokovýkonné pláště

30 palcový ráfek 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4

VF 600/70R30 NRO 21 633* 3470 3895 4325 4750 5150 70

168D/165E 20 623* 1636* 701 4772 750 3295 3760 4225 4685 5150 5600  ≤ 65

18 603* 2320 2835 3295 3760 4225 4685 5150 5600  ≤ 30

42 palcový ráfek 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4

VF 710/70R42 25 750* 5185 5820 6460 7100 7750 70

182D/179E 24 740* 2101* 912 6165 975 4960 5660 6355 7055 7750 8500  ≤ 65

23 730* 3490 4265 4960 5660 6355 7055 7750 8500  ≤ 30

Změna technických parametrů vyhrazena. 

Další technické informace naleznete 
v technickém rádci nebo v produktovém listu.

Informace o dostupnosti si vyžádejte u svého 
prodejce nebo obchodního zástupce.

LI: Index nosnosti

SI: Index rychlosti

VF TractorMaster Hybrid


