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Dayton – jakość w dobrej cenie  
 
Opony marki Dayton wytwarzane są przez największego producenta opon i wyrobów  
z gumy na świecie, Bridgestone. Przechodzą tę samą kontrolę jakości, co wszystkie pozostałe 
produkty firmy. Dzięki temu właściciele i administratorzy flot samochodów ciężarowych 
mogą mieć pewność, że otrzymują solidny produkt za rozsądną cenę.  
 
Marka Dayton wprowadza dwa nowe produkty do portfolio ekonomicznego segmentu opon 
ciężarowych. Są to D550S na oś kierowaną oraz D650D na oś napędową, oba bieżniki do małej 
i średniej wielkości ciężarówek (3,5 do 16 ton).  
 
D550S  
Opona na oś kierowaną, która łączy w sobie wysoką odporność na zużycie z dobrym 
prowadzeniem na suchej oraz mokrej nawierzchni. Ewakuatory kamieni, które są wbudowane 
w bieżnik pomagają utrzymać karkas opony w dobrym stanie, a tym samym zachować jego 
parametry koniecznie do bieżnikowania.  
Przykładowe indeksy:  
215/75R17.5 CDY D550S 
265/70R19.5 CDY D550S 
 
D650D 
Opona na oś napędową, która zapewnia dobrą przyczepność i kontrolę podczas hamowania. 
Specjalnie zaprojektowana rzeźba bieżnika („tie-bar” – łączniki między klockami w obszarze 
barku) pomaga uniknąć jego nierównomiernego zużycia.  
Przykładowe indeksy:  
215/75R17.5 CDY D650D 
265/70R19.5 CDY D650D 
 
Obie opony posiadają wąskie stopki, które pozwalają ograniczać ich wagę – przy 
jednoczesnym braku wpływu na zmniejszenie ich trwałości. Posiadają oznaczenia opon 
wielosezonowych M+S oraz zimowych 3PMSF (symbol alpejski), dzięki czemu mogą być 
eksploatowane przez cały rok. 
 
Opony Dayton D550S oraz D650D są już dostępne w podstawowych rozmiarach: 215/75R17.5 
oraz 265/70R19.5. Ich asortyment będzie stopniowo rozbudowywany. Kolejnymi oponami 
firmy Dayton dostępnymi w ofercie Inter Cars są opony do samochodów ciężarowych  
z przeznaczeniem budowlanym – Dayton On/Off-road. Modele D800M i D800D wprowadzone 
zostały w podstawowych rozmiarach opon on/off-road: 315/80 R22.5 i 13 R22.5 
 
D800M 
Opony on/off-road na oś kierowaną/osie wleczone. Charakteryzuje je dobra odporność na 
nierównomierne zużycie oraz wysoka odporność na przecięcia/odpryski. Karkas opony  
z możliwością ponownego bieżnikowania. 
Przykładowe indeksy:  
315/80R22.5 CDY D800M 
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D800D 
Opona on/off-road na oś napędową o bardzo dobrej trakcji w różnych warunkach. Cechuje się 
wysoką odpornością na przecięcia i odpryski. Karkas opony z możliwością ponownego 
bieżnikowania.  
Przykładowe indeksy:  
315/80R22.5 CDY D800D 
 
W oponach 315/80 R22.5 D800M i D800D zastosowano technologię Slim Bead, która pozwala 
ograniczyć ilość wypełniacza. Wpływa ona na zmniejszenie ciężaru opony bez uszczerbku dla 
jej żywotności. Ogranicza również opory toczenia i wyraźnie zmniejsza zużycie paliwa.  
 
Opony Dayton on/off-road do samochodów ciężarowych posiadają technologię tie-bars 
zastosowaną pomiędzy klockami bieżnika, która zwiększa sztywność opony oraz minimalizuje 
zużycie tylnych o przednich krawędzi klocków.  
 
  
 


