
PRESS RELEASE 

 

        

 مجموعة إطارات جديدة للشاحنات في الشرق األوسط وأفريقيا تطلق غودريتش" أف بي "

، الرائدة في مجال صناعة اإلطارات والتي  “  (®BFGoodrich) غودريتش أف بي“ أعلنت شركة -2016أغسطس  31دبي، اإلمارات العربية املتحدة: 

طارات اإلإمجموعة  ،BFGoodrich Truck Tires إطالقعن ، 1967ابتكرت أول إطار متعدد االستخدامات يناسب جميع أنواع الطرق في العالم عام 

وسوف تتوفر اإلطارات الجديدة للشاحنات التجارية وهي مصممة للطرقات السريعة للشاحنات والحافالت في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا. الجديدة 

 ولعبور الطرقات الوعرة، وسيتم بيعها بالتعاون مع شبكة كبيرة من املوزعين املتخصصين في هذا املجال.اإلقليمية 

 

يسعدنا "والشرق األوسط:  الهندوإت لد  شركة ميشالن في أفريقيا املدير اإلداري إلطارات الشاحنات والحافالإوفي هذه املناسبة قال شانتانو ديشباندي، 

 منطقة الشرق األوسط وأفريقيا فيلشاحنات والحافالت لطارات اإلإأن نجلب سلسلة  “  (®BFGoodrich) غودريتش أف بي“في 
ً
 رئيسيا

ً
، فهي تمثل سوقا

إوج
ً
طقة، سنضمن تلبية احتياجات عمالئنا املتنامية نفي امل BFGoodrich Truck & Busمجموعة إطارات إطالق مسيرة نمونا. ومن خالل ال يتجزأ من  زءا

 معقول.  وبسعر للشاحنات والحافالت لحصول على إطارات ذات جودة وموثوقية ومتانة عاملية املستو إل

 

 االستخداماتمتعددة مزايا اإلطار 

أول نموذج إطارات للشاحنات في املنطقة، ويتم تصميم هذا النوع من اإلطارات في أوروبا بشكل  “  (®BFGoodrich) غودريتش أف بي“شركة تقدم 

 .BFGoodrich CROSS CONTROLوإطار  BFGoodrich ROUTE CONTROLوتأتي بتصميمين لألسطح، إطار رئيس ي، 

 

  صمم إطار الشاحناتBFGoodrich ROUTE CONTROL لالستخدام اإلقليمي والطرقإخص 
ً
إالسريعة، ويوفر  يصا

ً
إمتساوي معدال

ً
داخل للتآكل  ا

 وخارج املدينة لألسباب التالية: 

 

 وتوزيع ضغط الهواء بالتساويإاملنطقة املتآكلة من خالل تحسين املتباين التآكل يحارب  –

 تعرض الجوانب للضرر يقلل من احتمالية  –
ً
 مع تركيب اإلطارات املزدوجة في الشاحنات والحافالت والتآكل، خصوصا

 من األضرار الناجمة عن الطرقات الوعرة مع سطح خارجي مقوَّ   يحمي –

 

  صمم إطارBFGoodrich CROSS CONTROL  ،ومقاومة للقطع 
ً
بشكل محدد ليتناسب مع الطرقات الطبيعية والوعرة، ويوفر أداء مزدوجا

 ليتوافق مع مستو  الطلب املرتفع لظروف االستهالك: 

 

 في جميع مراحل عمر اإلطار ويمنع تلف سطح اإلطار يضمن توفير سيطرة شديدة –

 بمساعدة من الحماية اإلضافية التي توفرها طبقة الحماية يزيد عمر التغليف –

 طبقة خاصة ضد القطع ورقاقة لسطح اإلطار.مع يقلل من خطورة التعرض للتلف والتوقف عن العمل  –

 

 التوافر

 من 
ً
، بينما  14بـ  BFGoodrich ROUTE CONTROL، وسوف يتوفر إطار 2016 سبتمبر شهرسوف تتوفر مجموعتي اإلطارات الجديدة اعتبارا

ً
حجما

 بـ  the BFGoodrich CROSS CONTROLسيكون إطار 
ً
 أحجام في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا. 5متوفرا
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–         7.50R 16 ROUTE CONTROL 122/121 L  –         13R 22.5 CROSS CONTROL D TL 154/150K 

–         8.5R 17.5 ROUTE CONTROL S TL 121/120M   –         13R 22.5 CROSS CONTROL S TL 154/150K 

–         11R 22.5 ROUTE CONTROL S TL 148/145L   –         315/80 R 22.5 CROSS CONTROL D TL 

156/150K  –         12R 22.5 ROUTE CONTROL D TL 152/148L   –         315/80 R 22.5 CROSS CONTROL S TL 

156/150K –         12R 22.5 ROUTE CONTROL S TL 152/148L   –         385/65 R 22.5 CROSS CONTROL T TL 158K  

–         215/75 R 17.5 ROUTE CONTROL S TL 126/124M    

–         235/75 R 17.5 ROUTE CONTROL S TL 132/130M    

–         235/75 R 17.5 ROUTE CONTROL T TL 143/141J  

–         265/70 R19.5 ROUTE CONTROL D TL 140/138M   

–         265/70 R19.5 ROUTE CONTROL S TL 140/138M    

–         275/70 R 22.5 ROUTE CONTROL S TL 148/145M    

–         315/80 R 22.5 ROUTE CONTROL D TL 156/150L   

–         315/80 R 22.5 ROUTE CONTROL S TL 156/150L    

–         385/65 R 22.5 ROUTE CONTROL T TL 160J    

 

 

 BFGoodrich® Tyresنبذة عن شركة 

 من الزمن، توفير إطارات عالية األداء لعشاق املغامرات على الطرقات. وتجمع الشركة قرنإالتي تأسست منذ أكثر من  BFGoodrich® Tyresتلتزم شركة 

، 40ـإلى السيارات امتدت  رياضة تقنية في خبرة بين
ً
مجموعة إطارات للشاحنات والحافالت والشاحنات الخفيفة، ولسيارات الركاب  وذات وتوفر  عاما

إجميعها وتتبع الدفع الرباعي، 
ً
  شعارا

ً
إ.الفائق" "األداء هومشتركا

إ

 ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:

 

 ماجد املحمودي

 مدير االتصاالت الخارجية، ميشالن أفريقيا والهند والشرق األوسط

 +971 (0) 48 078 276 

mahmoudi@michelin.com-majid.alإ
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