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Ibland ska däcken kunna fungera i två olika världar – både på asfaltvägar 
och på steniga schaktarbetsplatser, eller på leriga skogsvägar. Nokian 
R-Truck är en däckfamilj för körning både på väg och i terräng. Däcket ger 
både goda köregenskaper på asfaltvägar och utmärkt grepp, slitstyrka och 
självrensning i terrängarbeten. 

Alla Nokian R-Truck-
däck passar för 
året-runt-bruk. Däcket 
kan monteras mitt i 
sommarvärmen men 
tack vare märkningen 
3PMSF kan man köra 
med dem även på 
vintern. 

ÅRET-RUNT-DÄCK EKONOMISKT HELT NY DESIGN

Däckets låga 
rullmotstånd sparar 
bränsle och det goda 
milresultatet minskar 
däckkostnaderna. 
Nokian R-Truck kan 
även regummeras. 

Däckets symmetriska 
och öppna 
mönsterdesign med 
stora mönsterklackar 
samt ett modernt 
utseende representerar 
den senaste 
däckdesignen. 

NÄR VÄGEN TAR SLUT, 
MEN ARBETET SKA ÄNDÅ FORTSÄTTA

SLITSTYRKA

Stick- och skärskador 
är en ständig risk 
på schakt- och 
byggarbetsplatser. 
Nokian R-Truck ger ett 
utmärkt skydd mot 
dessa skador även i 
svåra förhållanden. 

Eftersom underlaget på arbetsplatsen 
är stenigt med vassa stenar, är viktiga 
egenskaper bra slitstyrka samt 
skydd mot stick- och skärskador. När 
det gäller dessa egenskaper så är 
Nokian Tyres mycket bättre än sina 
konkurrenter.”
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Däckserien Nokian R-Truck erbjuder ett komplett sortiment av däck 
för lastbilar, både styr- och drivdäck sam trailerdäck. Den öppna 
mönsterdesignen och breda mönsterspår garanterar bra grepp och 
självrensning på underlag av lera, snö och sand. Alla Nokian R-Truck-
däck tillverkas av en gummiblandning som ger bra skydd mot stick- och 
skärskador och även låg värmebildning. Däcken slits jämnt och behåller 
sina goda egenskaper under hela sin livstid.

TRIVS PÅ ALLA UNDERLAG

NOKIAN R-TRUCK 
STEER 

Styrdäcket Nokian R-Truck 
Steer för året-runt-bruk för 
väg- och terrängbruk samt för 
timmerbilar trivs bäst i krävande 
förhållanden. Stenavvisare 
i huvudspåren förlänger 
livslängden speciellt på grova 
underlag.

NOKIAN R-TRUCK 
DRIVE 

Drivdäck för alla årstider för väg- 
och terrängbruk på lastbilar som 
arbetar i krävande förhållanden 
i varierande terräng. Slitbanan 
med stora mönsterklackar ger 
slitstyrka och minskar risken för 
stick- och skärskador i krävande 
förhållanden.

NOKIAN R-TRUCK 
TRAILER  

R-Truck Trailer är ett pålitligt 
val för året-runt-bruk. Däcket 
är optimerat för krävande väg- 
och terrängförhållanden samt 
för körning på skogsvägar. 
Stenavvisare i däckets 
huvudspår minskar risken för 
däckskador. 



TEKNISK INFORMATION
3PMSF

REDO FÖR NÄSTA OMGÅNG

Nokian R-Truck-däck har en stomme av hög kvalitet 
som gör att de kan regummeras. Regummeringen 
med Nokian Noktop ökar livslängden på dina däck. 

CCR

LERA OCH SNÖ

Dimension LI/SS RRC-klass Våtgrepp Ljudnivå
dB Ljudvågor Produktkod

315/80R22.5 R-TRUCK STEER 156/150K C B 70 1 T675238

385/65R22.5 R-TRUCK STEER 160K T675239 1)

315/80R22.5 R-TRUCK DRIVE 156/150K D B 75 2 T675235

385/65R22.5 R-TRUCK TRAILER 160K C B 74 2 T675234
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