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Sisältö

Myyntiehdot

Hinnat
Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroissa. Hinnat ovat lähtöhintoja ellei toisin mainita, eivätkä sisällä 
rengaskierrätysmaksua, arvonlisäveroa tai kuljetusta. 

Maksutavat
Laskun maksuehtona on 14pv netto uusilla asiakkailla ja tämä jälkeen luottotietoihin perustuva yrityskohtainen 
maksuehto. Mikäli asiakas ei ole luottokelpoinen, asiakkaan tulee maksaa lasku etukäteen. Mikäli asiakas tilaa 
tuotteet laskulla, ovat tuotteet virallisesti KM-RRR Yhtiöt Oy:n omaisuutta, kunnes lasku on 
kokonaisuudessaan maksettu.

Toimitusehdot
KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden toimitusaika-arvioiden muutoksiin ilman ennakkovaroitusta. 

Ennen klo 14 tehdyt tilaukset lähetetään samana päivänä. Poikkeuksena sesonkihuiput, jolloin viive voi olla 1-3 
päivää tilauksesta.Mikäli toimitusaika on olennaisesti tavallista pidempi ilmoitetaan siitä asiakkaalle. 
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa olennaisesti myöhästyvää tuotetta koskeva tilaus. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää 
oikeuden tilauksen perumiseen, mikäli tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita 
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. 

Jos tilaukseen sisältyy useampia tuotteita ja niiden toimitusajat vaihtelevat, lähetämme tuotteet 
osatoimituksena. Tilauksen jakautuessa useampaan toimitukseen toimituskulut veloitetaan toimituskohtaisesti.  

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat versiot. KM-RRR Yhtiöt Oy pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevia 
hintoja ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Mikäli korjaus koskee jo tehtyä tilausta, ei tilausta käsitellä asiakkaan 
vahvistamatta korjausta.

8 kpl tai enemmän : 0 € 4 kpl : 10,08 €

7 kpl : 2,52 € 3 kpl : 12,60 €

6 kpl : 5,04 € 2 kpl : 15,12 €

5 kpl : 7,56 € 1 kpl : 17,64 €2

03: Smart Control DW07 ja Smaert Control TW01 esittelyt

04: Kaikki kauden pintamallit

06: Asennushinnasto, Indeksit ja EU-rengasmerkintä

07: Hinnasto - kokoluokat 17,5", 19,5", 20" ja 22,5" (R-profiilit)

08: Hinnasto - kokoluokat 22,5" (80 ja 70 profiilit)

09: Hinnasto - kokoluokat 22,5" (65, 60 ja 55 profiilit)

10: Hinnasto - kokoluokat 22,5" (50,45,40 profiilit) ja kokoluokka 24"

10: AW02 ja DW06 pintamallien esittelyt

11: Hankook kuorma-auton renkaiden tyyppimerkinnät
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Talvivetorengas DW07 - paras mahdollinen pito jäisiin ja lumisiin olosuhteisiin.
Optimoidut ”Pentagon” lohkot ja sahalaitainen reunakuviointi antavat parhaan mahdollisen 
pidon äärimmäisissä talviolosuhteissa.
Lamelointia lisätty lähes viisinkertainen määrä ja kilometrikestävyyttä parannettu 13% 
tavanomaiseen vetorenkaaseen nähden. 
Myös kulutuspintaa on lisätty 8% ja ennen kaikkea pito lumella parantunut neljänneksen 
edeltävään malliin nähden.
Uudenlainen runkorakenne ja kumiseos. Parantunut kestävyys ja uudelleenpinnoitettavuus. 
Rengas säilyttää tekniset ominaisuutensa entistä kylmemmissä olosuhteissa.

Hankookin ensimmäinen perävaunuille suunnattu 
talvirengas vaativiin ja vaihteleviin olosuhteisiin. 
3PMSF (three-peak-mountain with snowflake) 
merkinnällä varustettu rengas on myös norjalaisen 
tielainsäädännön hyväksymä valinta. Renkaan 
kestävä rakenne yhdistettynä pieneen 
vierintävastukseen takaavat TW01:sen 
hyötysuhteen erittäin korkeaksi.
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AH11 AH22

AL02 AL10

AL15 AM09

AU03+AM15+
Linja-auton rengas 
ohjaaville akseleille. 
Kylkivahvistuksella. 
Kaupunkiliikenne

Ohjaaville ja vapaasti
pyöriville akseleille.
Lyhyet ja keskipitkät
matkat

Ohjaaville ja vapaasti
pyöriville akseleille. 
Hyvä kulutuskestävyys
Pitkät matkat

Ohjaaville ja vapaasti 
pyöriville akseleille. 
Erinomainen kestävyys. 
Keskipitkät matkat.

AH22+AH15

AH35
Ohjaaville ja vapaasti
pyöriville akseleille.
Keskipitkät matkat
(monikäyttöisyys)

AL10+
Ohjaaville ja vapaasti
pyöriville akseleille. 
Hyvä kulutuskestävyys
Pitkät matkat

AU03
Linja-auton rengas 
ohjaaville akseleille. 
Kylkivahvistuksella. 
Kaupunkiliikenne

Kaikille akselit ja  
tietyypit, kuluttavat

ajoalustat. 
Maantie / Maasto

AM06

AH33

Ohjaaville ja vapaasti
pyöriville akseleille.
Keskipitkät matkat
(monikäyttöisyys)

AL20 AL22
Ohjaaville akseleille. 
Erityisesti linja-autot, 
kaikki akselit. 
Pitkänmatkan rengas

Ohjaaville akseleille. 
Erinomainen 
kulutuskestävyys ja 
ajo-ominaisuudet. 
Pitkät matkat

AH31

Ohjaaville akseleille. 
Hyvä kulutuskestävyys 
ja erinomaiset ajo-
ominaisuudet. Pitkät 
matkat

Ohjaaville ja vapaasti
pyöriville akseleille.
Lyhyet ja keskipitkät 
matkat (monikäyttöisyys)

Ohjaaville ja 
vapaasti pyöriville 

akseleille.

Kaikille akselit ja  
tietyypit, kuluttavat

ajoalustat. 
Maantie / Maasto

Ohjaaville ja vapaasti
pyöriville akseleille.
Lyhyet ja keskipitkät 
matkat (monikäyttöisyys)

Ohjaaville ja vapaasti
pyöriville akseleille.
Keskipitkät matkat 
(monikäyttöisyys)

Ohjaaville ja vapaasti
pyöriville akseleille.
Keskipitkät matkat 
(monikäyttöisyys)

DH05
Vetoakselille.
Hyvä kulutuskestävyys
Keskipitkät ja pitkät matkat
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DM03 DM04 TH10DM09
Vetoakselille.
Maasto & tie, karkeat
ajoalustat. ( sora )

Vetoakselille.
Maasto, karkeat ja
kiviset ajoalustat. (kaivos)

Vapaasti pyörivät akselit
Lyhyet ja keskipitkät matkat.

TH22
Vapaasti pyörivät akselit
Lyhyet ja keskipitkät matkat.

TM15
Vapaasti pyörivät akselit
Pitkät matkat ja 
karkeat ajoalustat

Vetoakselille.
Leveä kulutuspinta ja
hyvä kulutuskestävyys
Pitkät matkat

DL20w

TL10
Vapaasti pyörivät akselit
Pitkät matkat

Vetoakselille.
Maasto & tie, karkeat
ajoalustat. ( sora )

DW02
Talvirengas 
vetoakselille

DW06

DH35
Vetoakselille. Hyvä 
kulutuskestävyys.
Lyhyet ja keskipitkät 
matkat

DL10
Vetoakselille.
Leveä kulutuspinta ja
hyvä kulutuskestävyys
Pitkät matkat

Talvirengas 
vetoakselille

Talvirengas 
vetoakselille

TL10+
Vapaasti pyörivät akselit
Pitkät matkat

TL20
Vapaasti pyörivät akselit
Pitkät matkat

DH31
Vetorengas pitkänmatkan 
liikenteeseen. Erittäin 
hyvä pito ja pienentynyt 
vierintävastus.

(13R22,5 ei m+s)

(11R22,5 ei m+s)

Talvirengas 
perävaunuun

TW01
Talvirengas ohjaaville 
akseleille.

AW02

TH31
Vapaasti pyörivät akselit
Lyhyet ja keskipitkät matkat.

DL10+
Vetoakselille. Hyvä 
kulutuskestävyys.
Lyhyet ja keskipitkät 
matkat

Uutu
us



EU-Labelling TBR

Meiltä myös asennusmahdollisuus.
Asennushinnasto meiltä tilatuille tuotteille

Lamellointi (saippaus) - Lähes kaikki kuorma-auton renkaat on mahdollista saada myös 
lamelloituna. Lamellointi antaa renkaalle paremman pidon ympärivuotisessa käytössä. 
Erityisesti vetorenkaan lamelloinnilla saavutetaan uskomattoman hyvä pidon lisäys.

Lamellointi 12€/rengas (netto alv0)
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6,20

RENKAAN TASAPAINOTUS

5,00



7



8



9



10

AW02
Erinomainen talvirengas ohjaaville akseleille
Ÿ 3D - palat mahdollistavat paremman pidon sekä 

jäällä että lumella. Rengas kuluu tasaisemmin ja 
antaa lisää kilometrejä ajettavaksi.

Ÿ Yhdistetyt lohkot lujittavat palojen kestävyyttä ja 
parantavat ohjattavuutta.

Ÿ Renkaan ainutlaatuinen puoli-avoin reunakuviointi 
lisää pitoa niin jäällä kuin lumellakin.

Ÿ Viisi pitkittäistä siksak uraa poistavat vettä 
tehokkaasti.

Ÿ Valmistuksessa on käytetty uudenlaista 
kumiseosta, jonka ansiosta rengas säilyttää 
suorituskykynsä muuttumattomana erittäin 
alhaisissa lämpötiloissa.

DW06
Pitävä talvirengas vetoakselille
Ÿ Urien muotoilu estää kivien juuttumisen 

renkaaseen. 
Ÿ Vyörakenteen ansiosta parempi 

polttoainetehokkuus.
Ÿ Profiloitu runko antaa kestävyyttä ulkoisia iskuja 

ja kuormitusta vastaan.
Ÿ Viisiurainen siksak-kuvioinen pinta tuo lisää pitoa 

lumelle ja jäälle. 
Ÿ Sen syvät urat sekä leveä kulutuspinta jakavat 

kuormituksen tasaisesti tuoden renkaalle paljon 
ajokilometrejä ja säilyttäen pidon myös renkaan 
kuluessa.



MallinumeroKäyttötarkoitusSijainti

Traileri

Kaikki 
akselit

Vetoakselit

Hankook kuorma-auton renkaiden 
tyyppimerkinnät
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TM15

DH35

TW01

AH35

TM15



KM-RRR YHTIÖT OY
Virkamaankatu 7
95420 Tornio, Suomi

puh. 040-5868199 tai 016-431066
fax. 016-431064
tilaukset@kmrrr.fi       info@kmrrr.fi

shop.kmrrr.fi

hankooktire-eu.com

hankook.fi

OE supply for Scania, Mercedes-Benz, MAN, Hyundai, Ford and Freightliner


