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Opona MT INSA TURBO
SPECIAL TRACK 265/75 R16
Cena

495,00 zł

Cena produktu

500,00 zł

Numer katalogowy

INSTATURBO_SPECIALTRACK_265x75x16

Producent

INSA TURBO

Rodzaj opony

MT

Szerokość (mm)

265

Profil

75

Średnica (w calach)

16

Bezpieczne zakupy

Opis produktu
Opona MT INSA TURBO SPECIAL TRACK 265/75 R16.
Wysokiej jakości opona bieżnikowana.

SPECIAL TRACK Jest to opona o bardzo wysokiej przyczepności. Przeznaczona dla pojazdów wyścigowych, off road.
Agresywny model dla dobrej przyczepność w każdych warunkach pogodowych. Ma wielką siłę ciągu, wybitną
przyczepność i większą odporność na czynniki zewnętrzne.
Doskonałe opony na najbardziej wymagające trasy. Idealna dla wszystkich pojazdów terenowych.

Charakterystyka:
Opony Insa Turbo posiadają certyfikaty: m.in. ISO 9001:2000, Międzynarodowy Certyfikat Jakości, Certyfikat wydany
przez United States Department of Transportation w Kanadzie, Certyfikat INSIA, Świadectwo dopuszczenia do ruchu
gwarantowane przez Ministerstwo Przemysłu i Energii.
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Produkcja: Hiszpania
Gwarancja 2 lata

Zawartość zestawu:
opona
paragon lub faktura vat

INSA TURBO - opony 4x4 z najwyższej półki. Firma INSA TURBO to wiodący producent opon samochodowych, którego początki
sięgają końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Po latach wysokiego wzrostu gospodarczego i obecności na
międzynarodowym rynku udało się osiągnąć z wykorzystaniem najnowszych technologii opony spełniające najwyższe
wymagania dla ukierunkowanego grona odbiorców.Opony 4x4 z INSA TURBO są nie tylko bezpieczniejsze i tańsze, ale
zapewniają też ekologiczne rozwiązanie, wynikające z oszczędności energii i unikania zanieczyszczeń. Zapewniamy bardzo
konkurencyjne ceny i jakość , która będzie Wam dawała zadowolenie przez długie lata.

Proces technologiczny - opony INSA TURBO:
Guma użyta do produkcji zawiera specjalny preparat, do każdego typu opony, co daje wysoką wydajność i zgodność z
przeznaczeniem opony.
Pod wpływem ciśnienia i temperatury struktura opony nabiera określonych właściwości.
Obudowa z gumy podlega skrobaniu i użycia specjalnego kleju, który zapewnia doskonałą przyczepność do gumy
bieżnika.
Struktury wewnętrznej budowy pozostaje zachowana w stanie pierwotnym, aby opona posiadała te same właściwości
podczas kolejnego użycia.
Dostępne rozmiary:
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