
 › Vyvinut pro zemní stroje jako kloubový dampr a nakladač

ContiEarth™  
Continental EM-Master  
E4/L4

Aplikace

Kloubové dampry a nakladače jsou využívány k přepravě velkého množství sypkého a kamenitého materiálu v aplikacích, 
jako jsou například lomy, stavby a povrchová těžba. Verze EM-Master řady E4/L4 je primárně určena pro štěrkový a kamenitý 
povrch. Ochrana kostry, dobrá trakce a komfortní jízda byly hlavními požadavky při vývoji dezénu. 

Continental EM-Master je přizpůsoben pro tyto specifické požadavky a je dodáván se směsí běhounu odolnou proti prořezání.
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Připraveno pro ContiPressureCheck™

Všechny EM radiální pláště Continental jsou vybaveny 
přímo z výroby senzorem monitorujícím tlak a teplotu 
uvnitř pláště. Tato informace může být dále přenášena 
v reálném čase do systému ContiPressureCheck™.

Pro více informací navštivte naši webovou 
stránku www.continental-pneumatiky.cz
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Hexagonální  dezénové bloky 
se záběrovými hranami

Pro vysokou trakci na štěrkovém 
a kamenitém povrchu 

Užší mezery  
mezi bloky dezénu 

Pro lepší ochranu kostry a komfortní 
jízdu 

 
Hluboký dezén 

Větší odolnost proti opotřebení 
a následně delší životnost 
ve srovnání s verzí E3/L3

Vlastnosti

EM-Master E4/L4

Transport Nakladač

Artikl Rozměr 
pláště

TRA kód Typ SR/PR LI/SS SR/PR LI/SI Ráfek Vnější průměr 
mm (palce)

Vnější šířka 
mm (palce)

Hloubka dezénu 
mm (32 palce)

1270508 23.5R25 E4/L4 TL 2* 185B 1* 195A2 25x19.50/2.5 1609 (63.3) 603 (23.7) 48 (60/32)

1270506 26.5R25 E4/L4 TL 2* 193B 2* 202A2 25x22.00/3.0 1739 (68.5) 697 (27.4) 52 (66/32)

1270468 29.5R25 E4/L4 TL 2* 200B 2* 216A2 25x25.00/3.5 1850 (72.8) 760 (29.9) 59 (74/32)

SR: Počet hvězdiček (index nosnosti pro radiální pláště)

PR: Počet pláten (index pro diagonální pláště)

LI: Index nosnosti

SI: Index rychlosti

Všechny pláště EM-Master jsou dodávány se směsí 
běhounu odolnou proti prořezání.

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.


