
Trans Felix

Pnevmatike kama so najboljša 
izbira za lastnike in voznike tovornih 
vozil v veliko pogledih. Eden glavnih 
kazalnikov je podaljšana (za skoraj 
20 %) doba delovanja vseh pnevmatik 
Kama. Možnost poglabljanja in obna-
vljanja pnevmatik pa dobo delovanja 
pnevmatike še podaljša, kar obenem 
pomeni tudi velik prihranek, ki bi ga 
sicer namenili za novo pnevmatiko. Po-
večana tekalna plast povečuje moč in 
vzdržljivost pnevmatike, posebna triko-
tna konstrukcija ogrodja žičnatega tra-
ku pa zmanjša deformacijo pnevmatik 
in zagotavlja prihranek goriva tudi do 
5 %. Pnevmatike imajo najboljše sa-
močistilne lastnosti v svojem razredu, 
zaradi popolnoma nove geometrije žle-
bov pa je povečana tudi zaščita pred 
udarci. 

PoPoln oPrijem  
in večje udobje

Pnevmatike omogočajo popoln oprijem 
na mokrem in zasneženem cestišču in 
so visoko odporne proti obrabi. Zagota-
vljajo manj zdrsov koles med pospeše-
vanjem in posledično boljšo mobilnost 
vašega vozila, obenem pa omogočajo 
natančnost sledenja na mokri cesti, 
in tako ni nevarnosti akvaplaninga. 
Izvirna konstrukcija bočnice zmanjšu-
je vibracije, ki se prenašajo na vozilo, 

kar povečuje udobje med vožnjo, nizka 
frekvenca hrupa pa zagotavlja tiho in 
udobno vožnjo.

Kam Po PnevmatiKe Kama?

Pestro ponudbo pnevmatik Kama v 
Sloveniji nudi Trans Felix, d. o. o., vse-
stransko podjetje, ki ponuja trgovino z 
rezervnimi deli za tovorna in dostavna 
vozila, servis tovornih vozil, avtopralni-

Pnevmatike kama: Pametna 
izbira za vaše tovorno vozilo
KAMA je eden od vodilnih proizvajalcev pnevmatik v Rusiji. Kar 1/3 pnevmatik, izdelanih 

v Rusiji, pride iz tovarn Kame. Izvažajo jih v več kot 30 držav po celem svetu, končno pa 

so na voljo tudi v Sloveniji.

neKaj zadovoljnih uPorabniKov PnevmatiK Kama:

co za osebna in tovorna vozila, avtoop-
tiko, ličarska dela, transportne storitve 
in računalniške storitve. Vulkanizerska 
delavnica letos deluje brez naročanja, 
na vrsti pa boste najpozneje v šestde-
setih minutah. Podjetje lahko obiščete 
v sodobnem prodajno-servisnem cen-
tru na Lesnem Brdu 17 ob regionalni 
cesti Ljubljana–Vrhnika  ter v prodajal-
ni v Kranju.


