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TOPPKVALITETS 
BANER
RINGTREAD er det eneste regummieringssystemet som 
gir en totalt sømløs bane uten noen form for skjøt. Re-
gummierte dekk produsert med RINGTREAD teknolo-
gien er helt forskjellig fra andre regummieringsprodukter. 
Dekkenes kvalitet og ytelse er som et høykvalitetsdekk.

LAVERE  
DRIVSTOFFUTGIFTER
Med nye RINGTREAD vil du få bedre drivstofføkonomi. 
Hvis du ønsker å få det beste ut av dekkene, er RING-
TREAD det rette produktet. Den sømløse ringen i høyte-
knologisk gummiblanding og selve produksjonsproses-
sen, sikrer lav rullemotstand, noe som reflekteres i lavt 
drivstofforbruk.

PÅLITELIGHET
Bedre ytelser, som gir flere kilometer og komfort. Møns-
ter uten skjøt sikrer mindre dekkoppvarming, noe som gir 
fordeler med hensyn til pålitelighet og sikkerhet. 
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FLERE  
KILOMETER
Regummierte dekk, produsert med RINGTREAD, vil 
gi mindre og jevnere slitasje enn andre regummierte 
dekk. RINGTREAD er spesialdesignet for å gi best mulig 
kjørelengde under alle forhold, noe som sikrer lang le-
vetid på dekket. I tillegg sikrer det sømløse dekket mind-
re høydekast og bedre kjørekomfort.

BEDRE  
VEIGREP
RINGTREADs utvalg av mønster og gummiblandinger, 
gir dekkene meget godt veigrep, selv under de vanske-
ligste kjøreforhold. RINGTREAD vinterdekk bruker kun 
råmaterialer som er utviklet for å gi optimalt grep selv 
ved lave temperaturer og ekstreme forhold.

VELG 
DET BESTE
BLACKLINE er resultatet av den siste utviklingen i 
RINGTREAD familien, dette er et resultat av MARANGONIs
store investeringer i den nyeste blandings og støpe 
teknologien. I tillegg til de viktigste fordelene ved alle 
RINGTREAD baner, har denne produktlinjen blitt utviklet 
med nye gummiblandinger, for å sikre de beste ytelser 
innfor drivstofforbruk, levetid og holdbarhet. BLACKLINE 
produkter er spesialdesignet for forbrukere som vil ha 
dekk med maksimal ytelse, holdbarhet og levetid, selv 
under de mest krevende kjøreforholdene.
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Godt grep på 
alle underlag

Høy toleranse i terreng

Lav rullemotstand

Lang kjørelengde på
regionale veier

Langdistanse trafikk

Bytrafikk

Vinter

Regional trafikk

on/off

offroad

Lav rullemotstand 
Drivstoffsparing

RINGTREAD BLACKLINE   YTELSE OG EGENSKAPER

ANBEFALING OVERSIKT MAX SPEED IND. G J K L M

Km/h speed 90 100 110 120 130

Mp/h speed 56 62 68 75 81

Three Peak Mountain Snow Flake (3PMSF)

Retningsbestemt mønster

M+S M+S

“High Performance” Gummiblanding

★✩✩✩✩
Ikke anbefalt

★★✩✩✩
OK

★★★✩✩
God

★★★★✩
Veldig bra

★★★★★
Perfekt
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Lastebildekk RINGTREAD Side
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Lastebildekk   Side
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Lastebildekk ECOLINE Side

PNR
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Industridekk   Side
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★★★✩✩★✩✩✩✩★★✩✩✩★★★★✩★★★★✩★★★✩✩

★★★✩✩★✩✩✩✩★★★✩✩★★★★★★★★★★★★★✩✩

★★★✩✩★✩✩✩✩★★★✩✩★★★★✩★★★★✩★★★✩✩

★★★✩✩★✩✩✩✩★★✩✩✩★★★★★★★★★✩★★★✩✩

★★★✩✩★✩✩✩✩★★✩✩✩★★★✩✩★★★★★★★★✩✩

★★★✩✩★✩✩✩✩★★★✩✩★★★★★★★★✩✩★★★★✩

SD01

ICE202

SY397*

PW01

RD-X

P400

295/60R22.5

295/80R22.5

315/60R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

275/70R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

275/70R22.5

295/80R22.5

315/80R22.5

L

L

L

M L
*Yokohama Original Design

M+S M+S

M+S

M+S M+S

M+S

COM
ING
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N

L

MARANGONI
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★★★✩ ★★★✩ ★★✩✩ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★★★✩

PZA
12R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

M
M+S

★★★✩ ★★★✩ ★★★★ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩

PDR-W
295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

L
M+S

RINGTREAD er det eneste regummierings systemet som bruker sømløse ringer som fester seg til 
stammen uten spenninger eller deformasjon av mønster, og sikrer maksimal ytelse til enhver tid. 
Utmerket fremkommelighet på krevende føre, lav rullemotstand, drivstoffbesparende, og høy kjørel-
engde, alt takket være produktets gode presisjon, seipinger og retningsbestemt stabilitet. 

BLACKLINE, utviklingen av standardutvalget, er et resultat av Marangonis betydelige investeringer 
i den mest moderne blandings og støpningsteknologien. I tillegg til alle fordelene og ytelsene til 
RINGTREAD-ringene, har dette produktutvalget blitt utviklet 
med nye ingredienser, spesielt utvalgt og kombinert for å 
sikre ytelse som oppfyller de høyeste markedsforventnin-
gene om drivstofforbruk, liv, grep i det tørre, det våte og 
robusthet i de mest krevende on-off omgivelser. 

★★★★✩★✩✩✩✩★★✩✩✩★★★★★★★★★✩★★★★✩

PTW
315/80R22.5

385/55R22.5

385/65R22.5

445/45R19.5

J
M+S

265/70R19.5

275/70R22.5

295/80R22.5

315/60R22.5

315/70R22.5

PDY4
315/80R22.5

K
M+S

★✩✩✩ ★★★✩ ★★✩✩ ★★✩✩ ★★★★ ★★★✩ ★✩✩✩

MARANGONI
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PDR-W

TRUCK E

SD01

PNR

NBD

P729

275/70R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

275/70R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

275/70R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

Alle dimensjoner.

17,5

19,5

22,5

275/70R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

K

K

K
M+S

K
M+S

L K

★★✩✩ ★★★✩ ★★★★ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩

★★★✩ ★★★✩ ★★★★ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩

★★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★★✩✩★★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★★✩✩

★★✩✩ ★★★✩ ★★★★ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩

★★✩✩ ★★★✩ ★★★★ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩

M+S

M+S

M+S M+S

MARANGONI
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VZY3PTY
385/65R22.5

425/65R22.5

245/70R17.5

265/70R19.5

275/70R22.5

295/60R22.5

315/60R22.5

K K

★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★★★✩ ★★★✩ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★★★★ ★★✩✩ ★✩✩✩

M+S M+S

Andre dimensjoner på forespørsel

MARANGONI REGUMMIERING  - et løfte om kvalitet: 
Med MARANGONI regummieringer, kjøper du et høy-kvalitets premium produkt. MARANGONI 
produktlinjen kombinerer toppmoderne mønsterdesign med avanserte gummiblandinger, for ytelse 
som konkurrerer med nye dekk. Mønsterdybden er lik tilsvarende nye dekk. 
MARANGONI-produkter er egnet for regummiering på høykvalitets stammer og for kvalitetsorien-
terte kunder. 
Kjøpere av MARANGONI produkter vet at det ikke er prisen på slitebanen som er avgjørende, men 
at andre parametere er viktige for transportører. Eksempler på dette er «dekk-kostnad per kilometer» 
og i økende grad «dekkrelaterte kostnader per kilometer», som ikke tar hensyn til «kun» dekk-kos-
tnader, men også påvirkning av dekkvalg med hensyn til drivstoff-forbruk. I tillegg til topp kvalitet, 
står vår MARANGONI produktlinje for spesielt effektivt håndverk i regummierings-prosessen.

MARANGONI
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PLMPNR
Matrise på dimensjoner 

etter treads
Matrise på dimensjoner 

etter treads

K -

★★✩✩ ★★★✩ ★★★★ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★★★★ ★★★✩ ★✩✩✩

M+S

FELG DIMENSJON
8“ 18x7R8
9“ 6.00R9
10“ 6.50R10
10“ 23x9R10
12“ 7.00R12
12“ 8.50R12
12“ 27x10R12
15“ 7.00R15
15“ 7.50R15
15“ 8.25R15
15“ 250R15
15“ 300R15
15“ 28x9R15
15“ 32x12.1R15
15“ 355/65R15
16“ 7.50R16
20“ 8.25R20
20“ 9.00R20
20“ 10.00R20
20“ 11.00R20
20“ 12.00R20
20“ 14.00R20
22,5“ 13R22.5
22,5“ 315/80R22.5
24“ 12.00R24

M+S

MARANGONI
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KVALITET – DESIGN – TEKNIKK
 
Siden oppstarten i 1967, har Gummiservice Produksjon AS utviklet seg til å bli en av de absolutt 
ledende regummieringsfabrikkene i Skandinavia. 

I tillegg til vårt produksjonsanlegg og hovedlager i Østfold, har vi egne serviceavdelinger i Østfold, 
Oslo og Trondheim.

Siden 1967 har kvalitet alltid vært vårt varemerke.

Vi kompromisser aldri på kvaliteten.

Våre produkter har kontinuerlig blitt videreutviklet og design har stadig blitt et viktigere salgsargument 
gjennom våre dekks høye finish.

«Dekk er ikke dekk» Teknikk har alltid kommet i første rekke gjennom våre leverandører som kan 
levere riktig mønster og gummiblandinger for våre nordiske forhold.

Vi er også stolte over å være miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015 Miljøledelse, og at vi er en 
norsk produsent som produserer alle våre dekk i Råde i Østfold.
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VDR

AD

VD

HD

315/70R22.5

315/80R22.5

315/80R22.5

295/80R22.5

315/70R22.5

315/70R22.5

315/80R22.5

M+S M+S

M+SM+S

Budgetbane   

God kvalitet til lav pris.  

Begrenset mønsterutvalg. 

Leveres med hel ring i de fleste dimensjoner.

MARANGONI
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Gummiservice disponerer 3 store tip-top anleggspresser. Rask og velprøvd reparasjonsmetode for 
alle anleggsmaskins dekk. Svært kostnadsbesparende spesielt på maskiner der dekkene «hører» 
sammen. Ofte så kan ikke rulleomkretsen variere med mere enn 3% på akslingen og maks 5% 
mellom akslingene.

Vi tilbyr henting og levering der vi har kjøreruter.

Ta kontakt på 
+47 69 28 15 95 

evt. post@gummiservice.no

DEKK 24

REPARASJON AV ANLEGGSDEKK

For våre kunder tilbyr Gummiservice Produksjon AS døgnåpen servicetelefon ved dekkhavarier 
for tungtransport/yrkestransport i Norge, Sverige og resten av Europa.

I Norge betjenes kundene først og fremst via våre egne servicebiler og utover dette via våre
samarbeidspartnere. Også i Sverige betjenes våre kunder av våre servicesamartbeidspartnere.

I Europa har Gummiservice et samarbeid med EBTS (European Breakdown Tire Service)

Dekk24 Vakttelefon
+47 69 28 15 28
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NOTATER
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gummiservice.no

Tlf. 69 28 15 80
Tlf. 69 28 15 27

Epost: trondheim@gummiservice.no

Tlf. 69 28 15 80
Tlf. 69 28 15 90

Epost: ordre@gummiservice.no

TRONDHEIM

ORDREKONTOR

Tlf. 69 28 15 80
Tlf. 69 28 15 24

Epost: radelast@gummiservice.no

RÅDE

Tlf. 69 28 15 80 
Tlf. 69 28 15 26

Epost: oslo@gummiservice.no

OSLO

MARANGONI


