
  

     

                                                                                                                                                         

  

  

  

                                                                                                                                         

  

  

T/OPEN COUNTRY M  
  

מעוצב ,  הינו צמיג שטח מלאOPEN COUNTRY M/T - ה
הצמיג מצוין לנהיגה בתנאי שטח . ספציפית לרכבי שטח

  . נשיאת משא רב וכמו כן בעל יכולות כביש טובות, קשים
אך יחד עם זאת , עיצובו של הצמיג מקנה לו מראה אגרסיבי

  .  סטיילמשלב גם 
  

 משלב בתוכו את טכנולוגיית OPEN COUNTRY M/T - ה

המעניקה לנהג שליטה , DSOC II-זוכת הפרסים ה
  .אבסולוטית ואחיזה טובה בצירוף הנאה אולטימטיבית

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

, על אף שידוע כי צמיגי שטח נחשבים לצמיגים רועשים

 OPEN COUNTRY M/T - צמיגי ה,ממבחנים שנעשו
  .נמצאו השקטים ביותר מבין צמיגי השטח

  
 השתתף נהג המרוצים המפורסם ועטור 2010במהלך שנת 

 TOYOהפרסים רובי גורדון בתחרות ראלי דקר עם קבוצת 

TIRES HUMMER H3שעל רכבו צמיגי ה  - OPEN 

COUNTRY M/T.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

  

 -חברה יפנית אשר נוסדה ב  הינהTOYOיצרנית צמיגי 

 TOYO.  ומייצרת מאז מגוון מלא של צמיגי איכות1945

TIRESבין יצרניות הצמיגים 12- מדורגת במקום ה 
  . בעולםהגדולות

  

ות לציונים זוכים בעקבי ,בקטגוריות שונות TOYO צמיגי
תקופתיים שעורכים מגזיני  במבחני צמיגיםמאוד גבוהים 

  . רכב בינלאומיים
  

 מר ,ל מכהן טויו העולמית"נשיא ומנכבנובמבר האחרון 
י נקאקורה הכריז שצמיגי טויו דורגו במקום הראשון 'קנג

 וצמיגים לרכבים ,בקטגוריות צמיגים לרכבים פרטיים
בקרב צמיגיות עצמאיות י סקר יוקרתי שנערך " ע,מסחריים

  .ובלתי תלויות בצפון אמריקה
  

שהמותג ! זכייה זו מציינת את הפעם השמינית בעשר שנים
טויו זוכה בכבוד להיות ראשון בקטגוריית צמיגים לרכבים 

עבור קטגוריית ! שמונה שניםבפרטיים ובפעם השישית 
  .צמיגים לרכבים מסחריים

  
  

  

  
  

  עיצוב סוליה 

  .אגרסיבי

  

  תעלות עמוקות  

  לשיפור הפיזור 

  והאחיזה בתנאי

  שטח רטובים

  .או בוציים

  

  חודר לאדמה והודף

  בוץ וסלעים תוך מתן

  אחיזה נוספת כאשר

  הצמיג נמצא בחול 

  . עמוק או בוץ

  

החריצים 

 העמוקים בסוליה

להגדיל  יםעוזר

  את האחיזה 

  .במשטח חלקלק

  



Built to be aggressive yet with style!

The Open Country M/T is designed for full-size pickups driven by 

enthusiasts who require extra ground clearance, load-carrying 

capacity and off road capability with great on-road performance.  

The Open Country M/T is designed to increase the vehicle’s off 

hiqhway performance while giving the vehicle an enhanced and 

rugged look.
Aggressive, Attack Tread 
Design with Hook shaped 
blocks
•	 Delivers	enhanced	off	road	

traction and great on road 
performance

Over-The-Shoulder 
Alternating Curved Tread
•	 Helps	to	bite	into	the	

ground and eject mud 
and rocks while giving 
extra grip while in deep 
sand or mud.

Deep Open Tread Design
•	 For	improved	grip	and	

dispersion in the wet or 
mud. Added tread depth 
increases	the	tire	life.

Deep Angled Sipes
•	 Sipes	help	increase	
edge	effect	on	slippery	
surfaces.	Deep	sipes	
ensure	extra	traction	for	
the	life	of	the	tire.

The Open Country M/T incorporates new production 
technology along with Toyo’s award-winning DSOC IITM 
Technology for unheard of levels of uniformity, which 
help deliver uncompromised control, handling and fun 
with ultimate style.

Deep Angled Sipes

Advanced	tread	rubber	compound

Cap/Base Compound

Spiral-wound Edge and  
		Cap	Ply

Two	Wide,	High-tensile	
    Steel Belts

High	Turn-Up,	3-Ply	Polyester	Casing

Jointless Bead Wire

High	Bead	Filler

Rim Protector
Attractive Sidewall Design


