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• Acél 

• Textil 

• Gumi 

 Natúr kaucsuk 

 Szintetikus 

kaucsuk 

 Olaj (kőolaj vagy 

növényi) 

 Korom 

 Szilicium dioxid 

(silica) 

 Kén, 

antioxidánsok 

 

 

Miből készül a traktorgumi? 
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Gumiabroncs alkotóelemek gyártási folyamata 



1. Oldalfal anyagok összeállítása 

a szerelődobon   

2. Szövetváz rétegek + belső 

légzáró összeillesztése 

3. Peremkarika + töltőanyaga 

behelyezése 

4. Futógumi vállrész töltőanyag 

behelyezés 

5. Övek ráillesztése 

6. Fölfújás belülről a dobon 

7. Futófelület illesztés 

8. Sütőformába helyezés, 

vulkanizálás 
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Gumiabroncs felépítés a sütőforma előtt 



A talaj tömörödésének hátrányai 

Összenyomott földbe kevésbé hatol be a levegő 

 nem kap elég levegőt a gyökérzet 

Összenyomott földnek nagyobb a víztároló 

kapacitása 

 kevesebb levegőt  kap a gyökérzet 

 jobban megáll a víz a szántón 

Ha sokat lazítózunk 

 gyorsul a talajerózió 

 több üzemanyag és idő 
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A traktorgumi küldetése 



A talaj tömörödés jellemzően két dolgon múlik: 

-Talajminőség 

-Felületi nyomás 

Nyomás =  
Nyomórő (N)  

Terület (m²)  

Változtatható: 

• Gép fogyókúra, fölös súlyok 

leszerelése 

• Ikerkerék használata 

• Súlybalansz javítás E/H tengely 

között 

Változtatható: 

• Gumiszélesség növelés, szélesség 

váltás (85s>70s>65s) átmérő és tárcsa 

megtartásával 

• Guminyomás csökkentése, gumi 

leterítése 

• Nagyobb gumiméret szett, a hajtás 

megtartásával 

/85s /70s /65s 
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Talaj tömörödés csökkentése 
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Gumiabroncs jelölések 

A gumiabroncs oldalfala sok 
adatot közöl: 
 Gyártó 
 Mintázat fantázianév 
 Méretjelölés 
 Terhelési jelzés 
 Gyártási hely, idő 
 Gyártósor kódjai stb. 



420/85R28 139D/136E TL 

Méret, egyéb jelölések 
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Gumiabroncs jelölések 

16.9-28 R1 8PR TT 

420mm széles gumi (oldalfallal együtt) 

85s széria: a 420mm szélesség 85%-a az oldalfal magasság 

R: Radiál szövetváz 

139: Load index 2430kg teherbírás az abroncs max sebességén 

D: 65km/h a max sebesség 

TL: Tubeless tömlő nélküli 

16.9 coll széles a gumi ~420mm (peresség jelölés nincs, 
nagyjából /85-tel számolhatunk) 
- :Diagonál szövetváz 
R1 szabványos traktorgumi mintázat 
8PR ‘Ply Rating’ a XXI. Században már  definiálhatatlan terhelési 
jelzés 
TT tube type tömlős kivitel 
 



Speed Index, SI – szabványos sebességi index 
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Gumiabroncs sebesség index globális szabvány 



Load Index, LI – szabványos terhelési index 
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Gumiabroncs terhelési index globális szabvány 



‘PR’ szám – szabványos LI összefüggés 

Méret Ply rating‘PR’ szám Load index és sebesség 

index 

14.9R28 10 PR 128 A8 

14.9R30 10 PR 129 A8 

16.9R24 8 PR 134 A8 

16.9R26 8 PR 135 A8 

16.9R28 8 PR 136 A8 

16.9R30 8 PR 137 A8 

16.9R38 6 PR - 

16.9R38 8 PR 141 A8 

18.4R34 6 and 8 PR 139 A8 

18.4R38 6 and 8 PR 141 A8 

18.4R38 10 PR 146 A8 

18.4R42 8 PR - 

18.4R42 10 PR 148 A8 

20.8R38 8 PR 147 A8 

20.8R38 10 PR 153 A8 
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Múltszázadi PR számozás, újkori Loadindex megfelelői körülbelül 
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Radiál és Diagonál szövetváz felépítések 

Diagonál jellemzők: 
• 7-8 réteg, peremkarikához képest 35-45° szöget bezáró textil 

szövetből épül föl 
• Nagyon vastag ,  nem túl rugalmas szövetváz, a sebességet nehezen 

viseli, mert nagy a belső hőképződése. 
• Fölfújva ovális profilt képez 
• Limitált levegőnyomással tud csak üzemelni 

Radiál jellemzők: 
• 1-2réteg szövetváz, 

peremkarikával 90°-ot 
bezáróan, illetve a szövetváz 
körül 2-6 rétegben (textil 
vagy acél) övek tartják a 
szövetvázat egyben. 

• Vékonyabb, rugalmasabb 
oldalfal  

• Fölfújva lapos profilt képez 
• Az övek akkora merevséget 

adnak a konstrukciónak, 
hogy akár 2-4szeres 
légnyomást lehet alkalmazni 
egy diagonállal szemben 
>nagyobb teherbírás 

Diagonál Radiál 
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Szokványos hátsó méret Terhelés jelzés Max 
nyomás 

Max teherbírás Max 
sebesség 

20.8 - 38 10PR (153A) 1.3bar 3650kg 40km/h 

520/85 R 38 155A 1.6bar 3875kg 40km/h 

520/85 R 38 155D 1.6bar 4245kg @40km/h 

520/85 R 38 155D 1.6bar 3875kg 65km/h 

Radiál és Diagonál teherbírás összehasonlítás 

Szokványos első méret Terhelés jelzés Max 
nyomás 

Max teherbírás Max 
sebesség 

16.9 - 28 10PR (139A) 1.3bar 2430kg 40km/h 

420/85 R 28 139A 1.6bar 2430kg 40km/h 

420/85 R 28 139D 1.6bar 2665kg @40km/h 

420/85 R 28 139D 1.6bar 2430kg 65km/h 

A mai traktorok gumijai a régi 
gumiméretek utódai, csak nagyobb 
teljesítményűek, újabb 
technológiával, mint 50évvel ezelőtt. 
Ugyanúgy, mint a traktorok.  
 
Egy 30éves traktorra elég a régi 
10PR-es diagonál. 
 
Egy 10-15éves traktorra elég az “A” 
indexes Radiál. 
 
Egy új, vagy 5éves traktorra 
szükséges a “D” indexes Radiál. 



2575kg = 141LI @ 65kmh = D 

Üzemeltetés - terhelhetőség 
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Gumiabroncs üzemeltetés – korszerű Radiál abroncsok  



Üzemeltetés – új fejlesztések 

A jelen legerősebb, 250lóerő, vagy a fölötti traktorjai nagy terheléssel dolgoznak, és ráadásul gyorsan is, amihez a 

legújabb gumiabroncs technológiára van szükség, mert mit szeretne a gazda?: 

• A megpúpozott silózó pótkocsival is 65km/h-val kell rohanni, hogy idő-, és költséghatékony legyen munka 

• A gumi legyen rugalmas, kényelmes, ne dobálja az 50milliós traktort, mert kilötyög a kávé a kezében, vagy ugrik 

egyet a Csillagok Háborúja DVD (ilyeneket csinálnak vezetés közben) 

A legújabb technológiás, nagy oldalfal rugalmasságal rendelkező abroncsokat ilyen gépekre gyártják, ezeket külön 

kategorizáljuk:  

IF ‘Increased Flexion’  nagy rugalmasságú abroncs 

VF ‘Very High Flexion’ nagyon nagy rugalmasságú abroncs 

710/70R42  Olcsó márkák  173A 6500kg @ 40km/h @ 2.4bar 

710/70R42  Firestone Maxi Traction  173D 6500kg @ 40km/h @ 2.4bar 

IF710/70R42  Firestone Maxi Traction   179D 7750kg @ 65km/h @ 2.4bar 

VF710/70R42  Bridgestone VT Tractor  179D 7750kg @ 65km/h @ 1.6bar  
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Gumiabroncs üzemeltetés, legújabb technológiák, legerősebb gépek 



Üzemeltetés – gumi jelölések 

Példa: 340/85R24 125D 

 
MAXIMUM  Terhelés: 125/LI=1650kg   @    D/SI=65km/h    @   1.6bar 

 

ÁLTALÁNOS Terhelés:  példa egy 5Tonnás traktor,  első tengelyére kb 45% súly 

esik, ez 1125kg/kerék. 

Ha a traktorban 40km/h-t tud maximum, akkor, szükséges nyomás  1.2bar. 

Ha 65-tel is tud menni, akkor 1,4bar elégséges. 
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Gumiabroncs jelölések, általános üzemeltetés 

Bekattanási nyomás, 
eddig lehet fújni a gumit, 
hogy a gumiperem a 
helyére pattanjon 
szerelés után 



Üzemeltetés – tanácsok 

Tárolás: 

• Nyomás (felni) nélküli, leszerelt állapotban fektetve 

• Használaton kívüli gép fölbakolva 
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Gumiabroncs üzemeltetés 

Így megy tönkre a gumiabroncs: 
• Kinn hagyjuk a tűző napon állandó jelleggel (előregszik az anyaga, elporlad) 
• Véletlenül olajtócsába állunk vele (a kőolajszármazékok bontják a gumianyag kémiai 

kötését, zselés állagot vesz föl, lés úgy is marad) 
• Nem megfelelő légnyomáson üzemeltetés 


