
 

 

Hankook Tire rozšiřuje své produktové portfolio  

o pneumatiky pro nízkotonážní a střednětonážní  

nákladní vozidla 

 

Vývoj pneumatik AH11 a DH05+ výrobce Hankook pro nákladní vozidla, provozovaná na středně 

dlouhých tratích, byl především zaměřen na provoz nízkotonážních a střednětonážních 

nákladních vozidel. Vzorky oboz pneumatik vykazují vynikající technické vlastnosti, včetně nízké 

spotřeby paliva společně s vynikající životností a manipulačními vlastnostmi. Výrobce dodává obě 

pneumatiky jako originální vybavení do výroby nových vozů Mercedes-Benz Atego. 

 

19. listopad, 2014 (Neu-Isenburg, Německo) – Výrobce prémiových pneumatik Hankook rozšiřuje své 

obchodní aktivity v sektoru pneumatiky nákladních vozidel a zaměřuje se na aplikaci osvědčených vzorků na 

pneumatikách AH11 pro řídicí nápravu a DH05+ pro hnací nápravu. Během vývoje těchto pneumatik se 

výrobce Hankook zaměřil a optimalizaci technických vlastností včetně aplikace významného snížení valivého 

odporu společně se zdokonalením manipulačních vlastností, brzděním na mokré vozovce a dlouhodobé 

životnosti. Pneumatiky splňují všechny přísné technické normy výrobce vozidla Mercedes-Benz Atego Euro 

VI. Do výroby se dodávají ve velikostech 215/75R17.5, 235/75R17.5, 265/70R19.5 a 285/70R19.5 

v závislosti na výrobní specifikaci daného vozidla. 

 

Vzorek pneumatiky výrobce Hankook AH11 (All Position, Medium Haul – na všechny nápravy, středně 

dlouhé tratě) určený jak pro řídící, tak i hnací nápravy ztělesňuje vynikající prevenci před nerovnoměrným 

opotřebováním a umožňuje delší životnost. Dvouřadová zúžená ramena udržují vozidlo během jízdy ve stopě. 

Aplikovaná uskupení zářezů v drážkách a velké stěny drážek ve zkoseném provedení zdokonalují jízdní 

vlastnosti a stabilitu vozidla. Provedení širokého běhounu poskytuje mimořádnou trakci na mokrých 

vozovkách. Provedení vzorku zaručuje také nižší provozní náklady na každý ujetý kilometr. Inovativní 

kontury pneumatiky poskytují vynikající laterální stabilitu a současně precizní manipulační vlastnosti za 

všech povětrnostních podmínek. Díky svému provedení pneumatika výrobce Hankook DH05+ (Drive Axle, 

Medium Haul – na hnací nápravu, středně dlouhé tratě) vykazuje minimální odchylky svých výkonnostních 

vlastností při měnících se povětrnostních podmínkách na různých typech vozovky. Dynamický křížový 

vzorek a hluboké drážky zaručují silnou trakci. Blokové provedení vzorku umožňuje rovnoměrné 

opotřebování. Kromě toho pneumatika DH05+ vykazuje vnikající vlastnosti během brzdění a během jízdy na 

mokré vozovce. 

 

Díky svému rostoucímu působení na trzích s originálním vybavením do výroby nákladních vozidel lze od 

výrobce Hankook očekávat další rozvoj obchodních aktivit na nejdůležitějších trzích, včetně výroby 

prémiových užitkových vozidel, určené k provozu na dlouhých tratích, jakož i výroby vysokotonážních 

nákladních vozidel. Dodávky pneumatik jako originálního vybavení do výroby vedoucích globálních 

automobilových značek prokazuje, že se technologie, aplikovaná výrobcem Hankook ve výrobě pneumatik, 

prosazuje nejen v odvětví výroby osobních vozidel, ale také v odvětví výroby vozidel nákladních.  

 

„Neustálá práce na vývoji našich prémiových produktů a následné rozhodnutí výrobce nákladních vozidel 

značky Mercedes-Benz k odběru našich pneumatiky jako originálního vybavení prokazují, že naše značka 

opět obstála díky své silné pozici v kritické soutěži oslovených výrobců pneumatik, jakož i výhody, které 

poskytuje technologie, aplikovaná ve výrobce našich pneumatik. Jedná se především o nesporně vysokou 

úroveň kvality našich ultra-moderních produktů,“ prohlásil Mr. Ho-Youl Pae, COO společnosti Hankook Tire 



 

 

Europe. „Zmíněný růst naší společnosti bude pokračovat také v následujících letech, kdy budeme s potěšením 

pokračovat v budování naší silné pozice na trzích prémiových pneumatik pro nákladní vozidla.” 

 

### 

 
Hankook AH11: Technické vlastnosti 

 

      1. Zdokonalená konstrukce a optimalizované složení běhounu 

- Nová konstrukce patice zvyšuje celkový počet ujetých kilometrů a zdokonaluje ochranu pneumatiky před 

nárazem. 

- Vynikající přilnavost na mokré a suché vozovce. 

 

 

 

 

 

 

2. Inovativní provedení vzorku 
- Efektivní ochrana proti nerovnoměrnému opotřebení a odštěpování 

- Stupňovitá žebra a široká ramena pro lepší manipulaci a vyšší bezpečnost jízdy 

- Nižší stupeň deformace během valení za účelem dalšího snížení spotřeby paliva a vyššího počtu celkem 

ujetých kilometrů. 
 

 
 

3. Dodávané velkosti 

Bezdušové pneumatiky 

Velikost 
Zátěžový 

index 

Rychlostní 

index 

Valivý 

odpor 

Přilnavost 

na mokré 

vozovce 

Hladina 

hlučnosti 

8 R 17.5 117/116 L D C 67 

8 R 19.5 124/122 L D C 67 

8.5 R 17.5 121/120 L D C 67 

9.5 R 17.5 129/127 L D C 67 

9.5 R 17.5 131/129 L D C 67 

10 R 22.5 141/139 L C C 67 

13 R 22.5 156/150 L C C 67 

205/75 R 17.5 124/122 M D C 67 

215/75 R 17.5 126/124 M D C 67 

225/75 R 17.5 129/127 M D B 67 

235/75 R 17.5 132/130 M D C 67 

245/70 R 19.5 136/134 M C C 67 

265/70 R 19.5 140/138 M C C 67 

285/70 R 19.5 145/143 M C B 67 

305/70 R 19.5 148/145 M C B 67 

 

 



 

 

Pneumatiky s duší 

Velikost 
Zátěžový 

index 

Rychlostní 

index 

Valivý 

odpor 

Přilnavost 

na mokré 

vozovce 

Hladina 

hlučnosti 

8.25 R 16 128/126 L D C 67 

9.00 R 20 140/137 L C C 67 

10.00 R 20 147/143 L - - 67 

11.00 R 20 150/146 L C C 67 

 
Hankook DH05/DH05+: Technické vlastnosti 

  

1. Univerzální pneumatika na hnací nápravu 
       - Optimalizace pro regionální nasazení. 

       -  Mimořádná přilnavost k vozovce a vynikající brzdové vlastnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inovativní vzorek běhounu pro nízké emise hluku a vysoký celkový počet ujetých kilometrů  

- Vzorek blok a speciální složení běhounu za účelem prevence nerovnoměrného opotřebení a nízké emise 

hluku.  

- Široký běhoun a hluboké drážky zaručují mimořádně vysoký celkový počet ujetých kilometrů.  

 

 
 

3. Dodávané velikosti 

Bezdušové pneumatiky 

Velikost 
Zátěžový 

index 

Rychlostní 

index 

Valivý 

odpor 

Přilnavost na 

mokré 

vozovce 

Hladina 

hlučnosti 

8 R 17.5 117/116 L D C 75 

8.5 R 17.5 121/120 L E C 75 

9.5 R 17.5 131/129 L E C 75 

11 R 22.5 148/145 L D C 75 

12 R 22.5 152/148 L D C 75 

295/80 R 22.5 152/148 M E C 75 

315/80 R 22.5 154/150 (156) M/(L) E B 75 

205/75 R 17.5 124/122 M E C 75 

215/75 R 17.5 126/124 M E C 75 

225/75 R 17.5 129/127 M E C 75 

235/75 R 17.5 132/130 M E B 75 

245/70 R 17.5 136/134 M D B 75 

245/70 R 19.5 137/135 M D C 73 

265/70 R 19.5 140/138 M D B 73 



 

 

Velikost 
Zátěžový 

index 

Rychlostní 

index 

Valivý 

odpor 

Přilnavost na 

mokré 

vozovce 

Hladina 

hlučnosti 

285/70 R 19.5 145/143 M D C 73 

305/70 R 19.5 148/145 M D B 75 

315/70 R 22.5 154/150 L E B 75 

 

Pneumatiky s duší 

Velikost 
Zátěžový 

index 

Rychlostní 

index 

Valivý 

odpor 

Přilnavost na 

mokré 

vozovce 

Hladina 

hlučnosti 

10.00 R 20 147/143 L D C 75 

11.00 R 20 150/146 L D C 75 

 

O společnosti Hankook Tire 

 

Společnost Hankook Tire patří k celosvětově největším výrobcům pneumatik, zaznamenávající nejrychlejší růst 

ve svém odvětví. Mezi své produkty řadí inovativní, vysoce výkonné radiální pneumatiky pro osobní 
automobily, lehké nákladní automobily, automobily typu SUV a 4x4, nákladní automobily a autobusy, jakož i pro 

závodní automobily v oblasti motosportu (okruhové / rallye závody).  

Výrobce Hankook Tire vynakládá veškeré své úsilí, aby poskytoval spotřebitelům nejlepší možnou kvalitu a 

jízdní vlastnosti pneumatik a neustále masivně investuje do výzkumu a vývoje probíhajícího ve vlastních 

centrech pro výzkum a vývoj, která se nachází v Koreji, Německu, USA, Číně a Japonsku. Vývoj pneumatik 

přizpůsobených pro potřeby Evropského trhu, jakož i produktů určených jako originální vybavení nových 

automobilů a splňující náročné požadavky vedoucích evropských automobilek, probíhá v regionálním 

Technickém centru, v Hannoveru, v Německu. Výroba probíhá v nejmodernějším výrobním závodě ve městě 

Rácalmás v Maďarsku, který byl uveden do provozu v červnu 2007 a je dále rozšiřován. Současně více než 
2 700 zaměstnanců produkuje přibližně 13 miliónům pneumatik ročně, určených pro osobní automobily, 

automobily typu SUV a nízko-tonážní nákladní automobily. Po dokončení výstavby nejnovějších výrobních 

kapacit v letech 2014/2015 se produkční kapacity továrny v Maďarsku zvýší na cca 19 miliónů pneumatik 

ročně. 

Hlavní sídlo společnosti Hankook Tire v Evropě se nachází ve městě Neu-Isenburg, poblíž Frankfurtu nad 

Mohanem. Výrobce provozuje své pobočky v dalších evropských zemích, např. v Německu, ve Velké Británii, 

Francii, Itálii, Španělsku, Holandsku, Maďarsku, Rusku, Turecku, Švédsku a Polsku. Produkty Hankook se 

prodávají přes regionální distributory na dalších lokálních trzích. Výrobce Hankook Tire zaměstnává více než 
20 000 zaměstnanců po celém světě, ve více než 180 zemích. Mezinárodní vedoucí výrobci automobilů se 

spoléhají na pneumatiky značky Hankook, které využívají jako originální obutí nových automobilů. Více než 30 

procent globálního prodeje společnosti se vytváří v Evropě a státech SNS. 
 

For more information please visit www.hankooktire-press.com or www.hankooktire-eu.com 

 

Contact: 

Hankook Tire Europe GmbH | Siemensstr. 5a, 63263 Neu-Isenburg | Germany 

 

Felix Kinzer 

Director Public Relations  

Fon: +49 (0) 61 02 8149 – 170 

f.kinzer@hankookreifen.de 

Susanne Baun 

Public Relations Europe 

Fon: +49 (0) 6102 8149 – 172 

s.baun@hankookreifen.de 

Astrid Buschhoff 

Public Relations Europe 

Fon: +49 (0) 61 02 8149 – 171 

a.buschhoff@hankookreifen.de 
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