
Predstavitev

Ruske pnevmatike, ki jih izvažajo v več kot 30 držav po vsem 
svetu, omogočajo popoln oprijem na mokrem in zasneženem 
cestišču in so visoko odporne proti obrabi. Zagotavljajo manj 
zdrsov koles med pospeševanjem in posledično boljšo mobilnost 
vašega vozila, obenem pa omogočajo natančnost sledenja na 
mokri cesti. Nizka frekvenca hrupa zagotavlja tiho in udobno 
vožnjo, izvirna konstrukcija bočnice pa zmanjšuje vibracije, ki se 
prenašajo na vozilo, kar povečuje udobje med vožnjo.

Nova geNeracija KaMa Pro

Letos so pri Kami razvili novo generacijo Kama Pro pnevmatik, 
ki po večini vključuje pnevmatike za vodilno os, pogonsko os 
in prikolice s premerom 22,5 cole. Prav tako so na voljo manj 
razširjene dimenzije, in sicer 365/80 R20, 14.00 R20 in 16.00 
R20. Pnevmatike so optimalna izbira za vozila, namenjena za 
regionalne prevoze in dolge razdalje. Njihova največja prednost 
pa je zagotovo podaljšana življenjska doba, saj je ta zaradi nove 
izpopolnjene zasnove daljša kar za 20 odstotkov.

KaM Po PNevMatiKe KaMa?

Poleg tovornih pnevmatik Kama seveda proizvaja tudi pnevmatike 
za osebna vozila, lahka tovorna vozila, avtobuse ter kmetijska in 
gradbena vozila. Pestro ponudbo pnevmatik v Sloveniji zagotavlja 

Pnevmatike kama:  
idealna izbira za vse razmere
Če so bile še pred nekaj leti pnevmatike Kama na slovenskem tržišču še neznanka, pa jih 

v zadnjem obdobju uporablja vse več prevoznikov, ki za svoj denar želijo kar največ. Izbira 

pnevmatik namreč še nikoli ni bila tako raznolika kot danes, prav pnevmatike Kama pa so se 

izkazale kot odlična izbira za ugodne, a kakovostne in vzdržljive pnevmatike.

NeKaj zadovoljNih uPorabNiKov  

PNevMatiK KaMa:

NF101   NR203     NT202+Glavne prednosti pnevmatik kama:
•	popoln	oprijem	na	mokrem	in	zasneženem	cestišču,
•	visoka	odpornost	proti	obrabi,
•	manj	zdrsov	koles	med	pospeševanjem,
•	velika	 natančnost	 sledenja	 na	 mokri	 cesti	 (ni	 nevarnosti	
akvaplaninga),

•	izvirna	 konstrukcija	 bočnice	 zmanjšuje	 vibracije,	 ki	 se	
prenašajo	na	vozilo,	kar	povečuje	udobje	med	vožnjo,

•	nizka	frekvenca	hrupa,	ki	zagotavlja	tiho	in	udobno	vožnjo.

Trans Felix, d. o. o., vsestransko podjetje, ki ponuja trgovino z 
rezervnimi deli za tovorna in dostavna vozila, servis tovornih vozil, 
avtopralnico za tovorna vozila, avtooptiko in transportne storitve. 
Vulkanizerska delavnica bo delovala glede na vaše potrebe tudi 
zunaj delovnega časa ob predhodni najavi. Podjetje lahko obiščete 
v sodobnem prodajno-servisnem centru na Lesnem Brdu 17 ob 
regionalni cesti Ljubljana–Vrhnika ter v prodajalni v Kranju.


