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NOKIAN HAKKAPELIITTA TRI

NOKIAN HAKKAPELIITTA LOADER

Första vinterdäcket för traktorer, Nokian 
Hakkapeliitta TRI, ger dig allt grepp du 
behöver. En helt ny gummiblandning och ett 
nytt mönster är utvecklade med ett enda 
syfte: att ge dig det grepp, den kontroll och 
den effektivitet som du behöver på krävande 
vinterentreprenadarbeten.

> Utvecklat för vinterförhållanden.

> Körkomfort i klass för sig.

Flygplatser, hamnar, fabriker, avställningsplatser... Ställen som aldrig sover. Dag 
som natt, sommar som vinter, hjullastare flyttar material och snö hela tiden. 
Nokian Hakkapeliitta Loader ger dig en helt annan nivå av dragförmåga på snö 
och is - samt hållbarhet året runt. Med Nokian Hakkapeliitta Loader saktar 
inget väder ner dig. 

> Jämfört med sin föregångare betydligt bättre slitstyrka och kraftigare  
    stomme.

> Passar även för körning på sommaren, på asfalt och på mjuka underlag.

> Kan dubbas.

Det bekväma sättet att ta 
hand om dina fordon.

Kontakta din närmaste  
Vianor-verkstad för  
aktuella kampanjer!



MAXI TRACTION 65

VT-TRACTOR

Nyhet!

Nyhet!

Längre livslängd på däcken  
tack vare ny klackutformning.

Utmärkt dragkraft  
tack vare patenterad Dual Angle  
Lug-design.

Låg bränsleförbrukning
Hög dragkraft 
Mindre markkomprimering

Bevisligen slitstark konstruktion
> Brett sortiment av dimensioner även för 
   medelstora traktorer

> Balanserat mönster

> Slitstark och komfortabel konstruktion

MAXAM MS951R AGRIXTRA

Aggressivt mönster med god  
självrensning ger bra grepp i 
krävande vinterförhållanden
> Utmärkt vintergrepp

> God självrensning

> Stabilt och komfortabelt att köra med

MAXAM MS202 SNOWEXTRA
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Det svåraste med oförutsedda händelser är just att de inte går att 
förutse. Men man kan se till att vara redo för dem. Med Vianor får 
ni en partner som aldrig går till sängs, åtminstone sover vi alltid 
med ena ögat öppet. Vår 24h-jour erbjuds naturligtvis över hela 
landet, oavsett område.

Vi hjälper dig dygnet runt.

Vianorjouren för tunga fordon 

0771-217 217


