


Úvod

„Nová Battlecross X31: předveďte se na obtížném terénu“

Battlecross X31 je nejnovější přírůstek v off-road sortimentu značky Bridgestone. X31 staví na

úspěchu svého předchůdce a zdokonaluje jízdní vlastnosti ve všech oblastech nutných k vybudování

nezbytné důvěry ve vaši další výhru, a to i v obtížných podmínkách.

Existuje celá řada vylepšení, ta hlavní jsou v oblasti konstrukce,

ale i upraveného řešení a umístění bloku dezénu na základě technologie asymetrického řešení 

Bridgestone. Tyto jdou ještě dále s úpravou technologie Castle Block, která byla použita na přední i 

zadní pneumatice. Byla vylepšena i technologie Cooling/Anti-Degradation Fin použitá

u zadní pneumatiky pro střední terén a řešení okraje mezi bloky dezénu bylo upraveno tak, aby 

zajišťovalo výrazné zlepšení jízdních vlastností v různých oblastech.

Jízdní vlastnosti jsou lepší z hlediska trakce, brzdění, přilnavosti v zatáčkách, tlumení a životnost 

bloku dezénu pneumatiky X31 je působivá oproti jejímu předchůdci díky širšímu provoznímu 

záběru.

Pneumatika Battlecross X31 je vaším novým partnerem v obtížných podmínkách nenáročného až 

středního terénu a dává vám nástroj k tomu, abyste mohli více přitvrdit.



Battlecross X31 - předveďte se na obtížném terénu!



Koncepce produktu

• Lepší trakce

•Vyšší stabilita a přilnavost

•Konzistentnější jízdní vlastnosti

•Větší provozní záběr v nenáročném až středním terénu

Metodika vývoje

•Realizace nového řešení dezénu a umístění bloku

•Použití technologie Castle Block

•Úprava rozměru a umístění drážky okraje

•Použití chladicí lamely na boční stěně



•Nové řešení dezénu s asymetrickými bloky u zadní pneumatiky

• Použití technologie Castle Block na blocích ramene přední a všech blocích zadní pneumatiky

•Úprava řešení drážky okraje

Asymetrický dezén

•Vylepšení trakce

•Společně s nižším poměrem bloku - větší provozní záběr
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ZADNÍ Řešení dezénu



•Nové řešení dezénu s asymetrickými bloky u zadní pneumatiky

• Použití technologie Castle Block na blocích ramene přední a všech blocích zadní pneumatiky

•Úprava řešení drážky okraje

Technologie korunkových bloků

• Castle Block má ve svém bloku vypouklou část pro zlepšení trakce díky dodatečnému 

účinku na okraji

•Vyšší kontaktní tlak a bezpečný pocit kontaktu s vozovkou na kluzkém podkladu

•Dodatečný okrajový účinek zajišťuje lepší přilnavost a trakci v zatáčkách na různých 

typech terénu

• Lepší přilnavost a konzistence při střídání terénu
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ZADNÍ Design vzoru (dezén)



•Nové řešení dezénu s asymetrickými bloky u zadní pneumatiky

• Použití technologie Castle Block na blocích ramene přední a všech blocích zadní pneumatiky

•Úprava řešení drážky okraje

Drážka okraje

• Lepší kontakt s vozovkou

• Lepší pocit záběru při dosednutí na plochu

• Lepší přilnavost a trakce

•Nižší tuhost běhounu pro zajištění optimální stability
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Design vzoru (dezén)



Chladicí lamela - antidegradační lamela

•Vytváření víření vzduchu výčnělky v boční stěně

•Technicky vyspělá technologie použitá na pneumatikách s 
technologií Run-Flat

Výhody

• Lepší chladicí účinek na povrchu pneumatiky

•Nižší degradace pneumatiky

•Konzistentní jízdní vlastnosti a životnost 
pneumatiky

ZADNÍ

Teplotní 
rozdíl



Znázornění jízdních vlastností
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Seznam rozměrů

•Dostupnost na trhu: leden - únor 2022

ROZMĚR LI/SS

PŘEDNÍ

80/100-21

90/100-21

51M

57M

ZADN
Í 110/90-19

120/80-19

110/100-18

100/90-19

62M

63M

64M

57M



• Vynikající trakce a přilnavost

• Lepší stabilita a provozní záběr

• Realizace nejnovější technologie Bridgestone (Castle Block - asymetrický dezén - optimalizace okraje - chladicí lamela)

• Univerzální volba pro většinu typů terénu

SHRNUTÍ
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