Opony Maxxis w ofercie Arcom
Firma współpracuje z hurtowniami opon w 40 krajach na 5 kontynentach. Jej
oferta obejmuje szeroką gamę rozwiązań składowania opon, a od 10 lat również
opony, głównie do quadów, crossów i skuterów. Arcom dostarcza ogumienie
w szerokim wachlarzu bieżników i rozmiarów, oferując odbiorcom hurtowym
atrakcyjne ceny i pomoc marketingową.
Jej dotychczasową ofertą objęte były opony takich marek, jak SUNF oraz
Kings Tire. Wraz z poszerzeniem oferty o markę Maxxis, Arcom stał się najwięk szą hurtownią ogumienia do quadów w Polsce, z ponad 10 tys. opon na stanie
magazynowym.
Więcej na: www.arcom.net.pl, www.oponyquad.pl

Zimowy Carrier
Po wypuszczeniu tej wiosny na rynek letniej opony Carrier dla pojazdów dostawczych Pirelli wprowadza na rynek jej wersję zimową. Nowa opona Carrier
Winter gwarantuje optymalne bezpieczeństwo przy chłodnej pogodzie, dużą
trwałość i poprawione osiągi na mokrej nawierzchni – cechy, które perfekcyjnie
odpowiadają surowym wymogom profesjonalistów z branży transportowej.
Dzięki specjalnej mieszance bieżnika z krzemionką o zoptymalizowanym profilu najnowsza opona od Pirelli, która została stworzona specjalnie na europejski
rynek, cechuje się o 30% zwiększoną żywotnością w porównaniu do poprzedniej
generacji produktu. Równomierność zużycia także została poprawiona, podczas
gdy poziom oporów toczenia został zredukowany o 10%.
Nowy wzór bieżnika bazujący na trzech szerokich, wzdłużnych rowkach
i bardziej otwartym barku opony pomaga poprawić bezpieczeństwo kierowania
w mokrych warunkach. W porównaniu do czołowych, konkurencyjnych produk tów, nowa opona Carrier jest o 10% lepsza w unikaniu aquaplaningu oraz o 5%
lepsza w hamowaniu na mokrej nawierzchni.
Oferta opon Carrier Winter będzie dostępna od sezonu 2014/2015 na rynku
europejskim oraz tureckim w 22 rozmiarach od 14 do 16 cali.

Najlepszy Produkt
W dniach 11-13 września br. w Warszawie odbyły się targi Auto Expo Parts, Tires
& Service. W związku z wchodzącą w listopadzie dyrektywą UE gorącym tematem
targów był system monitorowania ciśnienia w oponach.
Wśród szerokiej oferty produktów obsługujących system TPMS różnych firm
na rynku nagrodę w konkursie na Najlepszy Produkt Międzynarodowych Targów
Motoryzacyjnych Auto Expo Parts, Tires & Service 2014 zdobyła firma Global Tra ders, wyłączny dystrybutor produktów firmy CUB na Polskę, za Programator Czuj ników Ciśnienia TPMS – Sensor Aid Pro firmy CUB.
Przypomnijmy, Sensor Aid Pro jest idealnym rozwiązaniem do klonowania
i kodowania zamiennych czujników TPMS. Urządzenie oferuje bazę pokrywającą
około 95% rynku, jako jedyne z możliwością darmowych aktualizacji oprogramo wania. Wystarczy jeden sensor na stanie i zapewnione mamy pełne pokrycie aut.
Programowanie odbywa się bezpośrednio z urządzenia, bez potrzeby podłącza nia do Internetu za pośrednictwem komputera.
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