
Vittoria prevzema gorskokolesarski svet 
s štirimi zmesmi na eni površini pnevmatike - 4C.

Vittoria se vedno pomika naprej. Premikanje meja in določanje novih 
stanardov je tisto kar je pomembno pri procesu produkcije. Nenehno 
raziskovanje in razvoj Vittorii omogočata, da tekmovalcem dostavijo 
tisto kar od njih tudi pričakujejo.

TTakšen pristop je najbolj viden ravno pri novem razredu Vittoria 4C 
profilov pnevmatik za gorska kolesa.

NobenNoben proizvajalec kolesarskih pnevmatik nima tehnologije, niti virov 
za izdelovanje plašča, ki bi bil sestavljen iz štirih različnih plasti. Vitto-
ria je prvo podjetje na svetu, ki uporablja štiri različne zmesi na 
eni tekalni površini pnevmatike. Podjetje je investiralo milijone 
dolarjev v edino napravo z ogrevano glavo (extruder) na svetu, ki je 
zmožna zmešati štiri različne zmesi v eno tekalno plast. Impresivni vi-
soko-tehnološki stroj je resnično čudež sodobne tehnologije. 
To je tehnologija Vittoria 4C.

Razlog za 4C prihaja iz kompromisa tradicionalnih enoplastnih kolesar-
skih pnevmatik. Pnevmatike s tršo zmesjo trajajo dlje, vendar na račun 
manjšega oprijema. Tudi mehkejše pnevmatike se dobro prilegajo, 
vendar se počasneje kotalijo in pogosto kažejo, da so pred dotrajan-
jem. Tradicionalni pristop z eno spojino ima očitne omejitve.
Rešitev tega problema je nastala v obliki 4C, ko je Vittoria postala prva 
blagovna znamka, ki je izdelala eno pnevmatiko z uporabo štirih 
ločenih zmesi.

TTehnologija nanosa zmesi Vittoria 4C vsebuje ločene osnovne in 
površinske zmesi, tako v središču kot na stranskih delih tekalne plasti. 
Ta pristop omogoča natančno prilagoditev prožnosti osnove tekalne 
plasti in površine tekalne plasti ločeno, s čimer se doseže pravilna 
trdota spojine Grafen 2.0 točno tam, kjer je to potrebno za maksimal-
no zmožnost vožnje v zavojih, na vzponih, kotaljenje in učinkovitost 
zaviranja. Poleg tega se izboljšata tudi obstojnost in zaščita pred pre-
drtjem, saj je robustna osnovna zmes odporna na udarce in zagotavlja 
stabilno podlago za globlje poškodbe tekalne površine.
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Tehnologija štirih zmesi gorskokolesarskim pnevmatikam prinaša zmogljivosti 
na najvišji možni ravni, zaradi česar je Vittoria za zmagovalce izbira številka 1.

O Vittoriji

Vittoria je legendarna blagovna znamka Vittoria Industries Ltd., 
mednarodne industrijske skupine, ki proizvaja vrhunske dirka-
lne pnevmatike in obroče za cestna, gorska in športna kolesa. 
Pionirski pohod na področju kolesarstva se je začel z uporabo 
bombaža v tubularjih in pnevmatikah za dirkalna kolesa.

Po več letih intenzivnih raziskav je Vittoria predstavila celoten 
spekter vrhunskih pnevmatik in karbonskih obročnikov z revolu-
cionarnim novim materialom, imenovanim grafen. Vittoria letno 
proizvaja milijone vrhunskih pnevmatik za kolesa, od katerih 
vedno večji del (že več kot milijon) dirkalnih pnevmatik upora-
blja grafen. Zato je Vittoria največji svetovni kupec grafena v 
segmentu izdelave pnevmatik. Skupaj z znamenitim bom
bažnim ohišjem in z grafenom izboljšano tekalno plastjo velja za 



najhitrejšo pnevmatiko na svetu. Več kot 40 let so pnevmatike Vittoria 
uporabljali profesionalni kolesarji, ki so osvojili številne zmage. Vittoria 
je zrasla v največjega proizvajalca kolesarskih pnevmatik na svetu, ki 
sodeluje z več vodilnimi proizvajalci. Da lahko zadovoljijo hitro rastoči 
trg, so pred tremi leti v ponudbo dodali tudi paleto obročnikov.

VittoriaVittoria SpA, s sedežem v Italiji, je bila pred kratkim povabljena, da 
postane pridružena članica vodilnega podjetja Graphene. To je konzor-
cij, ki ga je ustanovila Komisija Evropske unije. Konzorcij združuje 170 
akademskih in industrijskih raziskovalcev iz skupno 23 držav. S pro-
računom v višini milijarde EUR spodbuja in podpira raziskave in razvoj 
grafena v številnih segmentih.
Vittoria Spa, ki se nahaja v Brembatu, je odgovorna za prodajo v regiji 
EMEA in LATAM, Vittoria North America Inc. s sedežem v Salemu v 
ZDA, je odgovorna za prodajo na ameriškem in kanadskem trgu,  Vit-
toria APAC Ltd pa za prodajo v regiji APAC. Lion Tyres Ltd, je v celoti v 
lasti tovarne Vittoria, ki se nahaja na Tajskem. Tam se poleg pomemb-
nega centra za raziskave in razvoj nahaja tudi vsa proizvodnja.

Za dodatne informacije se obrnite na marketinško osebje podjetja 
Vittoria:

Vittoria SPA (EMEA / LATAM)

Diega Tosatto (vodja marketinga) - d.tosatto@vittoria.com 
Cristian Bellini (izvršni direktor marketinga) - c.bellini@vittoria.com

Vittoria VINA (Severna Amerika)

Ken Avery (podpredsednik za trženje in izdelke) - k.avery@vittoria.com 
Devin Dube (vodja marketinga) - d.dube@vittoria.com

Vittoria AVittoria APAC (Azija in Pacifik)

Gregory Veerananda (vodja marketinga) - g.veerananda@vittoria.com

Vsaka od štirih plasti je sestavljena iz različnih vrst naravne in sin-
tetične gume, mešanih v zmes, ki najbolje deluje za predvideno upo-
rabo. To omogoča neskončne prilagoditve vsakega sloja pnevmatike 
glede na potrebe.
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