
JÄÄTÄVÄÄ PITOA

Elokuussa 2020 saimme esitellä sinulle KA-S1 :n , KA-renkaan

pinnoitettujen renkaiden tuoteperheen esikoisen. 

Nyt ylpeänä esittelemme sinulle KA-tuoteperheen uuden tulokkaan ;

KA-T1 :n. Sen huippuunsa kehitetty kumiseos on optimoitu anta-

maan renkaalle paras mahdollinen pito muuttuvissa keliolo-

suhteissa. Pidon tarve talvisissa olosuhteissa on merkittävä , KA-T1 on

kehitetty varmistamaan yhdistelmän turvallisuus näissä haastavissa

olosuhteissa. KA-T1 tarjoaa jäätävää pitoa ja tämän myötä luotetta-

vuutta kaikkiin raskaankaluston ajoihin. ”Toinen kustomoidun

pintaseoksen omaava renkaamme KA-T1 on vetorengas talviseen

maantieajoon. Tarkoituksena on laajentaa tuoteperhettä

tulevaisuudessa  kattamaan kaikkia raskaan kaluston pinnoitettavia

rengasmalleja.” Sanoo tuotepäälikkö Niko Rajala KA-Renkaasta. KA-

T1 tarjoaa markkinoille vaihtoehdon erittäin pitäväksi vetorenkaaksi .

Tämä pinnoitettu  uusiorengas on saatavilla eri leveyksille , esim

kapeammat mallit sopivat pienemmälle kalustolle tai linja-auto

liikenteen käyttöön. Pinnoittamme uusiorenkaamme

kokonaisuudessaan Suomessa Koskella , pitkän linjan ja paikallisin

tekijöin. 

KA-T1 on nyt ennakkotilattavissa pinnoittamo.fi

verkkokaupasta, toimitukset alkavat Tammikussa 2021
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Muuttuvaan maailmaan

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä pitkäaikaisista

muutoksista lähihistoriassamme. Sen seurauksena

Suomen ilmasto

on muuttunut , talvisin Etelä-Suomessa on hyvinkin

erilaista kuin 10-15 vuotta sitten. Lämpötila sahaa nollan

molemmilla puolilla ja sateet tulevat paljolti  vetenä.

Tämä yhdessä lämpötilan kanssa asettavat haasteita

tieliikenteelle. Etelässä on märkää ja välillä todella

liukasta , lunta on harvakseltaan.eski-Suomessa talvi on

myös aiempaa loskaisempi . Näihin muuttuneiden

tieliikenne

olosuhteiden johdosta lähdimme kehittämään KA-T1

rengasta , pitävää vetorengasta haastaviin muuttuneisiin

olosuhteisiin. KA-T1 lyhenteen "T" tulee Englannin

kielisestä sanasta "Traction",

vapaasti suomennettuna "pito", se kiitetyttä lyhyesti

mistä tässä uusiorenkaassa on kyse. 

 kehitetty asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

"Asiakkailtamme saadun palautteen perusteella

tunnistimme selkeän markkinan vetorenkaalle joka

tarjoaa luotettavaa pitoa kelissä kuin kelissä" sanoo  KA-

Renkaan Raimo Maunula miltei 20 vuoden

kokemuksellaan raskaankaluston rengasmyynnistä.

 

Pinnoitetun renkaan ympäristövaikutukset ovat

kiistattomat. KA-Malliston tuotteet pääsevät tarttumaan

myös ekologisiin näkökulmiin yhä syvemmälle.
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KA-T1 nyt ennakkoon tilattavissa pinnoittamo.fi verkkokaupasta!
Toimituksen alkavat heti Tammikuun alkupuolella.

Lisätietoja tj Kalle Ojala puh 044 787 1190, kalle.ojala@karengas.fi


