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Maksimum Kalite
Yüksek aşınma ve kopma direncine sahip en üst kalite Sri Lanka kauçuğundan, üç katmanlı olarak
üretilir. Ağır şartlarda ve her türlü zeminde en iyi performansı sergilemek üzere tasarlandı. Yüksek
teknoloji ve bünyesindeki Ar-Ge ve Test Merkezi birimi ile sürekli en yüksek kaliteli ürünler
üretilir.

Üç Katlı Gövde
Genişletilmiş yanak yastığı ve darbe emiciliği ile darbelere karşı lastiği ve makinayı korur.
Yüksek denge kabiliyetiyle titreşimi en aza indirerek, daha dengeli bir kullanım sağlayarak
sürücüye daha konforlu bir sürüş imkanı sunarken makinada titreşim kaynaklı oluşabilecek
hasarları en aza indirir. Ağır şartlarda ve her türlü zeminde en iyi performansı sergiler.
Yüksek dayanıklılığı ile her yükü taşır.

Eşsiz Sırt Tasarımı
Beş aşamalı aşınma seviyesinden oluşan benzersiz sırt tasarımı ile lastiğin mükemmel bir şekilde
yolu kavranmasını sağlar ve kaymayı önler. Özel tasarımlı sırt deseni, yüksek aşınma direncinin
yanı sıra, kesilme ve ufalanmalara karşı üstün dayanıklılık sağlar.
Mükemmel sırt tasarımı, özel hamuru ve yüksek diş derinliği uzun ömür sağlarken operasyon
maliyetlerini ve yakıt tüketimini azaltır. Merkez ile sırt arasındaki optimal boşluk oranı sayesinde
titreşimi en aza indirerek sürüş konforu sağlarken, aktarma organlarındaki
aşınmayı azaltır.

Ekstra Geniş Yanak

Er-Ge ve Test Merkezi

Üstün Teknoloji
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Yüksek Diş Derinliği

Güçlendirilmiş Topuk Yapısı
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EKSTRA
PREMIUM

Siyah Dolgu Lastik

İz Yapmayan Dolgu Lastik

Özel karışımı ile SoliMaX
Premium’a oranla
En yüksek aşınma direncine sahiptir.
En yüksek kesik ve kopma dayanımına sahiptir.
En yüksek ısı dayanımına sahiptir.
En yüksek sürüş konforu sunarken, titreşim kaynaklı hasarları en aza indirir.
Günde 24 saat durmaksızın çalışan makinalarda güvenle kullanılabilir.
En yüksek kullanım performansı ve lastik ömrünü sunarak operasyon
maliyetlerini ve yakıt tüketimini en aza indirir.
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PREMIUM

Siyah Dolgu Lastik

İz Yapmayan Dolgu Lastik

Özel karışımı ile SoliMaX
Standart’a oranla,
Aşınma direnci daha yüksektir.
Kesik ve kopmalara karşı daha dayanıklıdır.
Isı dayanımı daha yüksektir.
Daha konforlu bir sürüş imkanı sunarken, titreşim kaynaklı hasarları azaltır.
Günde 16 saat durmaksızın çalışan makinalarda güvenle kullanılabilir.
Daha yüksek performans, ve lastik ömrünü sunarak operasyon maliyetlerini
ve yakıt tüketimini azaltır.
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STANDART

Siyah Dolgu Lastik
Yüksek aşınma direncine sahiptir.
Yüksek kesik ve kopma dayanımına sahiptir.
Yüksek ısı dayanımına sahiptir.
Yüksek sürüş konforu sunarken, titreşim kaynaklı hasarları en aza indirir.
Günde 10 saate kadar çalışan makinalarda güvenle kullanılabilir.
Yüksek kullanım performansı ve lastik ömrünü sunarak operasyon
maliyetlerini ve yakıt tüketimini azaltır.

ISO 9001:2008
Kalite yönetim sistemi

ISO 14001:2004
Çevre Yönetim Sistemi

Çevre dostu

5

www.solidlas.com

mükemmele doğru...

MEVCUT EBATLAR ve TEKNİK DETAYLAR
Kesit Genişliği

5.00 - 8
Jant Çapı (İnç)

Lastik Kesit Genişliği (İnç)

Dış Çapı
18 x 7 - 8

İç Çapı

Jant Çapı (İnç)
Lastik Kesit Genişliği (İnç)
Lastik Dış Çapı (İnç)

140 / 44 - 9

Jant Çapı (İnç)
Kesit Oranı (%) (Kesit Yüksekliğinin Kesit Genişliğine Oranı)
Lastik Dış Çapı (İnç)
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Solidlas olarak “Mükemmele Doğru” sloganıyla yola çıkarken, gerek satış, gerek
servis ve gerekse de satış sonrası hizmetlerimiz ile ilkleri başarmayı hedefledik.
Kısacası “Bizim İşimiz Sizin Gücünüz…”

“MOBİL PRES İLE YERİNDE SERVİS”
Lastik değişimlerini nerede ihtiyacınız varsa orada yapıyoruz.

Yerinde servis hizmetimiz ile fabrikanızda, deponuzda, şantiyenizde kısacası makinanız neredeyse
oraya gelerek lastik değişimini yapıyoruz. Mobil servis hizmeti ile lastik değişimi için geçen
zamanı en aza indirerek makinanızın duruş zamanınızı
azaltıyor ve verimliliğinizi arttırıyoruz.
Ayrıca “toplam maliyet” olarak bakıldığında da
daha ekonomik bir çözüm sunmuş oluyoruz.

“JANTLI LASTİK GÖNDERİMİ”
Türkiye’de bir ilk! Lastiklerinizi jantlanmış olarak gönderiyoruz…
Mobil servisimizle ulaşamadığımız ya da ulaşmanın ekonomik olmadığı lokasyonlar için lastikleri
jantlanmış olarak gönderme imkanı sunuyoruz. Janta preslenmiş olarak lastik sevkiyatı ile size
sadece bijonları söküp lastiği değiştirdikten sonra bijonları takmak kalıyor.
Makinanızın duruş zamanını azaltıyor ve verimliliğinizi arttırıyoruz. Ayrıca “toplam maliyet” olarak
bakıldığında da çok daha
ekonomik bir çözüm sunmuş
oluyoruz.

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan forkliftlerin bir kısmının jantlarını stoklarımızda
bulunduruyoruz. Kısa bir süre içerisinde Türkiye’de çalışan forkliftlerin %90’nın jantlarını
stoklarımızda bulundurmayı planlıyoruz.
Size sadece bize lastiklerinizin siparişini verirken forkliftinizin marka ve modelini de bildirmek
kalıyor.
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