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OPTYMALNE, NIE POZOSTAWIAJĄCE 
ŚLADÓW, SUPERELASTYCZNE 
ROZWIĄZANIE DO ZASTOSOWAŃ  
O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI 
Preferowane rozwiązanie dla zastosowań o wysokiej 
intensywności pracy, wymagających opon niebrudzących. 
Jego konstrukcja zwiększa stabilność, zmniejsza wibracje 
i poprawia komfort operatora, aby zmniejszyć nagrzewanie 
się opon i wydłużyć ich żywotność. Jej niebrudzące 
właściwości i wszechstronność sprawiają, że opona ta jest 
idealnym rozwiązaniem do użytku wewnątrz budynków 
(magazynów) i do flot wózków pracujących w wynajmie.
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WYDAJNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

ŻYWOTNOŚĆ OPONY

KOMFORT

INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA

OPONY
SUPERELASTYCZNE 

(PEŁNE)



OPONY SUPERELASTYCZNE (PEŁNE)

SOLIDEAL XTREME NM
GRUPA CAMSO 

ROZMIAR OPONY ROZMIAR FELGI (1)
STOPKA

NORMALNA QUICK

5.00-8 3.00D-8 n n

15x4 1/2-8 (125/75-8) 3.00D-8 n n

16x6-8 (150/75-8) 4.33R-8 n n

18x7-8 (180/70-8) 4.33R-8 n n

140/55-9 4.00E-9 n

6.00-9 4.00E-9 n n

21x8-9 (200/75-9) 6.00E-9 n n

180/60-10 5.00F-10 n

200/50-10 6.50F-10 n n

6.50-10 5.00F-10 n n

23x9-10 (225/75-10) 6.50F-10 n n

23x10-12 (250/60-12) 8.00G-12 n n

23x12-12 (315/45-12) 10.00G-12 n

27x10-12 (250/75-12) 8.00G-12 n

7.00-12 5.00S-12 n n

28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15) 7.00-15 n n

355/45-15 (28x12.5-15) 9.75-15 n n

355/50-15 9.75-15 n

355/65-15 (32x12.1-15) 9.75-15 n

250-15 (250/70-15) 7.00-15 n n

250-15 (250/70-15) 7.50-15 n n

300-15 (315/70-15) 8.00-15 n n

7.00-15 5.50-15 n n

7.00-15 6.00-15 n

7.50-15 6.50-15 n n

8.25-15 6.50-15 n n

355/50-20 10.00-20 n n
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CIĄGŁY KONTAKT PODŁOŻA 
ZE ŚRODKOWĄ KOSTKĄ BIEŻNIKA 

 § Redukuje drgania, co zapobiega 
przegrzewaniu i wydłużeniu żywotności

 § Poprawia komfort jazdy, zmniejsza 
szybkość zużycia podzespołów

SZEROKI PROFIL BIEŻNIKA

 § Zwiększa stateczność boczną 
pod obciążeniem

 § Większe bezpieczeństwo podczas 
wysokiego podnoszenia i jazdy na zakrętach

ZNACZNIK ZUŻYCIA 

 § Zapewnia maksymalne 
wykorzystanie opon

WYPRODUKOWANA Z NIEBRUDZĄCEJ 
MIESZANKI GUMOWEJ

 § Zapobiega powstawaniu widocznych 
śladów na podłodze, zapewniając czyste 
środowisko pracy 

 § Redukuje złuszczenia i rozcięcia bieżnika

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ 
W WERSJI NIEBRUDZĄCEJ 
ANTYSTATYCZNEJ

camso.co

Uwagi
(1)  Należy sprawdzić rozmiar felgi, szczególnie szerokość, który powinien odpowiadać podstawowemu oznakowaniu opony. Należy sprawdzić u producenta 

maksymalną nośność  felgi, ponieważ nośność koła jest ograniczona do niższego wskaźnika wartości nośności podanej dla felgi lub wartości nośności podanej 
dla opony.

Niektóre produkty mogą nie być dostępne w danym regionie.
Aby sprawdzić dostępność danych opon w swoim regionie, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.


