
OPONY

Po co w środku kulki?
Pod angielską nazwą Counteract kryje się unikatowa, oparta na solidnych podstawach naukowych, a co najważniejsze spraw-

dzona w praktyce technologla przeciwdziałania wibracjom związanym z ruchem pojazdów samochodowych. .lest to jedyna

w swoim rodzaju, chroniona patentem metoda Wyważania całych zespołówjezdnych, a nie tylko samych kół' przy użyciu

kuleczek elektrostatycznych umieszczanych wewnątrz opony. Taki nietypowy,,Zastrzyk" oznacza osiągnięcie wieIu korzyści,

z których najwaŹniejsze jest zmniejszenie kosztów obsługi floty samochodów ciężarowych.

counteract zo5tał Wprowadzony na ame

rykański rynek ] 5 lat temu, a dzisiajje5t już

sprzedawany na całym śW;eCie' W Polscejego
dystrybutore"n ject \pólkd Artu5 7 ro"unia'

',Magiczna" 
siła odśrodkowa

system aplikacji ,,torebka w torebce"
jest banalnie prosty. Podczas montażu
opony na obręczy koła otWieramy tolebkę
zewnętrzną i WrŻucamy delikatną torebkę
WeWnętrzną wypełnioną kuleczkami do
środka opony' czynność ta nie Wymaga
użycia WyWażarek' Po zamontoWaniu koła

i rozpoczęciu ]'azdy torebka pęka, a ku]ista

Żawdr[o5( lolsypuje się irolmies7(7a róW

nomiernie na obwodzie opony dzięki 5ile

odśrodkowej. Wraz ze Wzrostem prędkości,
gdy 5iła niewyważenia (ciężki punkt opony)
7Większd 5ięislarpie zawleszeniem w górę

i w doł, kuleczki counteract za(zyndją 5ię

przesuwać w przeciwnym kierunku Wskutek

bezwładności aż do chwili,9dy Znajdą się
W pozycji, W której przeciWdziałają Wibracji
poWodowa nej przez nieWyWażenie. Dzięki
siłom przyciągania elektro5tatycznego po

Żatrzymaniu pojazdu kuleczki nie opada
ją le.7 Utrzy'nLją 5ię na oponle w polyCji
Wyważenia, co zapewnia od razu po rusze_

|.iu z rriejsca ja7de beŻ WioIa(ii: lo_)łaz
na cecha, która je odróżnia od prosŻkóW

do Wyważania kół i tym podobnych pre-
paratóW' Jeżeli po dłuższym po5toju lub
powolnejjeździe po wybojach opadną na

dno opony, wy5tarczy krótki odcinek jazdy

z nol"nalną prędkoj(ią, aby koło poroWnie
się WyWażyło.

Zostaje w kieszeni...
Zastosowanie kulek counteract daje użyt-

kownikowi Wiele kolzyści. zużycie bieŻnika
do5konale WyWażonych opon jest woIniej-
sze i bard7iej rownomierne' Co Wydłuza zycie
ogumienia. Schowane w oponie kuleczki nie

5ą narażone na zmienne Warunki atmosfe
ry(lńe i drogowe, usŻkodle.ie .7v zgUbienie'

Jednokrotne użycie kulek elektrostatycznych

zapeWnia WyWażenie kompletne9o Z-A5połu

je7dnego prlel cały okres eksplodta(ji opo
ny. Jest to metoda mniej skomplikowana
itańsza niż Wielokrotne Wyważanie kół cię
żarkami ołowianymi' ]ednocześnie - w od
różnieniu od tradycyjnych ciężarkóW jest

to technologia plzyiazna d|a środowiska
naturalnego. Kulki Counteract nie wyma
gają utylizacji.

Podczas stosowania produktu we wszyst-

\i( h kołaCh.ią9nika inaClepy nastęouje
istotna redukcja oporóW toczenia, co skut
kuje obniżeniem ŻUżycia paliWa' Dzięki
mniejsŻyrn oporom toczenia obniża 5ię też
hałas emitowany przez ogUmienie' Nato
miast elinina(ja Wibracji zmn ejsza luży(ie
mechaniczne pojazdu i zwiększa komfort
jazdy kierowcy.

Kulki Counteract nie Wchłaniają Wi]

9oci, dzięki czemu nie podlegają proce-
5owi Żbrylania 5ię' Nie Wchodzą W żad-
ne real.Cje cherrtczne le Slala. <toDan'ti

alu minium, gumą iinnymi materiałarni,
Ż których Wykonana je5t opona. są mocne
- nie roŻpadają się i nie tworZą pyłu, który
mógiby zanieczyszczać zaWory i powodo
wać problemy prŻy montażu lub demon
tażu opon. Na tym polaga ich przewaga
nad konkurencyjnymi prod ukta mi, które
podcza5.polLjszania się WeWnątrz opony
mogą ulegać rozdrabnianiu, co oznacza
problemy związane z pyłem, np. zapycha-
nie zaworów' Kuleczki nie mają o5trych
kraWędz .ie u57Lad7aJd ochro'lnej wal
stwy butylowej opony.

Potwierdzone w testach
DWie Wyższe uczelnie prowadziły niedaW-

no badania mające na celu sprawdzenie sku'
teczności tej metody. Testy przeprowadzone
przez Auburn University w stanie Alabama
w USA wylazdly 2,2-procenlowe z'nnieJsze-
nie zużycia paliwa W typowych amerykań
skich zestawach cięźarowych (osiemnasto

l.ołowcachl z prdwie pe{nyn" obciążen'en".
Brazylijska uczelnia Wyższa - University of

Do opony wBucany delikatnqtorcbkę wypełnionq

kulkani elektro'tatyznyni' Podeąs ilzdy torcbko

pęka,0 zIwartość rozsypuje się i rcznieszczL
łównonienie no obWodzie opony dziękisiIe
odślodkowej'

Uberaba przeproWadziła test Wydzielania
5ię ciep]a W oponaCh pod(7a<;a7dy ' jego

Wpływu na kon5trukcję ogumienia' Badanie
Wykazało, że koła Wyważone W technologii
counteract nagrzewały się do temperatu-
ry o ]70 stopni celsjusza niższej niż opony
Wyważone in nym, konkurency'jnym środ
kiem aplikowanym do WeWnątrz' okazało
5ię róWnież, że przydatność karkasóW opon
WyWażanych W technologii counteract do
bieżnikowania była o Wiele Wyższa niż innych

opon iporownywalna z karkasami nowy'ni.
Wyniki Wspomnianych testóW 5ą dostępne
w internecie na stronach www.cbbe.eu/Bra

ziltestUS.pdf oraz www.cbbe.eu/report.pdf
opracoWując technologię counteract

pamiętano o Wygodzie serWisantóW. system

znakowania kolorami jest prostym sposo
bem określenia Właściwej porcji produktu
potrzebnej do danej apljkacji. ZaróWno karta

zasto5owań, jak i opakowania jedno5tkowe

oznaczone są koIorami dla łatwej identyfika-
.ji' ]eśli rolmial koła 1ie Wid.ieje W kal(ie
za5tosowań, Wtedy za5adą je5t użycie 2B g

środka na każde 6 kq opony'
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