
ਔਫ-ਦ ਿ-ਰੋਡ ਟਾਇਰ    
ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰਂੈਸ ਬੱੁਕ

Date: 04/12/21 Client:  HTC Job #: 3543

File Name: 3543-HTC-OTR-DataBooklet-Punjabi-MARCH-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: 

Designer: Revised By: jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 3.875"× 8.875" Bleed: 4.125"× 9.125"

Safety: 3.625"× 8.625" Fold: n/a

Approved By:

Special Instructions:

Page 1 of 2



4

11

13

14

17

20

ਛੋ ਟੇ ਟਾਇਰ

ਵੱ ਡ �ੇ ਟਾਇਰ

ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ੍ਨ ਟਾਇਰ

ਉਦਯੋਗ ਿਕ ਟਾਇਰ

ਤਕਨ ੀਕ ੀ 

ਵਾਰੰਟ ੀ

ਦ ਿਸਾ-ਸੂਚ ੀ

Date: 04/12/21 Client:  HTC Job #: 3543

File Name: 3543-HTC-OTR-DataBooklet-Punjabi-MARCH-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: 

Designer: Revised By: jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 3.875"× 8.875" Bleed: 4.125"× 9.125"

Safety: 3.625"× 8.625" Fold: n/a

Approved By:

Special Instructions:

Page 2 of 2

Date: 04/12/21 Client:  HTC Job #: 3543

File Name: 3543-HTC-OTR-DataBooklet-Punjabi-MARCH-iR

Account Director: Van Nguyen Editor: 

Designer: Revised By: jam Production: jam

Color: 4C/Process Trim: 3.875"× 8.875" Bleed: 4.125"× 9.125"

Safety: 3.625"× 8.625" Fold: n/a

Approved By:

Special Instructions:

Page 1 of 20



ਅ ਸ ੀਂ Double Coin ਗ ਵ ਖੇ ਪਛ ਾਣਦੇ ਹ ਾਂ ਗ ਕ OTR ਉਤ ਪ ਾ ਦ ਾਂ ਦੇ ਖ ਰ ੀ ਦ ਾਰ ਕੋ ਲ 
ਬ ਹੁ ਤ ਸ ਾਰ ੀ ਆਂ ਚੋ ਣ ਾਂ ਹੰੁ ਦ ੀ ਆਂ ਹ ਨ। ਬ ਜ ਾਰ ਗ ਵੱਚ ਬ ਹੁ ਤ ਸ ਾਰ ੀ ਆਂ ਟ ਾ ਇ ਰ ਾਂ ਚੋ ਣ ਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਸ ਾ� ਾ ਗ ਮ ਸ਼ ਨ ਅ ਗ ਿ ਹੇ ਟ ਾ ਇ ਰ ਾਂ ਦ ੀ ਪੇ ਸ਼ ਕ ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹ ਾ �ੇ ਗ ਵਸ਼ ਵ ਾਸ ਗ ਿੱ ਤ ਣ ਾ ਹੈ 
ਿੋ ਗ ਜ ਆ ਦ ਾ ਮੱੁ ਲ ਪ੍ ਦ ਾਨ ਕਰ ਦੇ ਹ ਨ। ਅ ਸ ੀਂ ਪ੍ ਦਰ ਸ਼ ਨ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਕਰ ਨ ਅ ਤੇ ਪ੍ ਤ ੀ 
ਘੰ ਡ ਟੇ ਘੱ ਟ ਲਾਿ ਤ ਪ੍ ਦ ਾਨ ਕਰ ਨ ਲ ਈ OTR ਟ ਾ ਇ ਰ ਦ ੀ ਗ ਵਆਪ ਕ ਸ ੀ ਮ ਾ ਪੇ ਸ਼ ਕਰ ਦੇ 
ਹ ਾਂ। ਸ ਾ �ੇ OTR ਟ ਾ ਇ ਰ ਾਂ ਨੰੂ ਆਧੁ ਗ ਨ ਕ ਵ ਾ ਰੰ ਟ ੀ ਅ ਤੇ ਬੇ ਗ ਮ ਸ ਾਲ ਿ ਾਹ ਕ ਸ ਮ ਰ ਥ ਨ 
ਦੋਹ ਾਂ ਦ ਾ ਸ ਮ ਰ ਥ ਨ ਪ੍ ਾਪ ਤ ਹੈ।

Double Coin ਟ ਾ ਇ ਰ 100 ਤਂੋ ਵੱਧ ਦੇ ਸ਼ ਾਂ ਗ ਵੱਚ ਵੇ ਚੇ ਿ ਾਂ ਦੇ ਹ ਨ ਅ ਤੇ ਉਦਯੋ ਿ 
ਦ ੀ ਆਂ ਕੁਝ ਸ ਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉੱਨ ਤ ਗ ਨਰ ਮ ਾਣ ਸੁ ਗ ਵਧ ਾਵ ਾਂ ਗ ਵ ਖੇ ਬ ਣ ਾਏ ਿ ਾਂ ਦੇ ਹ ਨ — 
ਅ ਗ ਿ ਹ ੀ ਆਂ ਸੁ ਗ ਵਧ ਾਵ ਾਂ ਿੋ ਉੱਚ ਤ ਮ ਿੁ ਣ ਵੱ ਤ ਾ ਅ ਤੇ ਪ ਗ ਰ ਆਵਰ ਨ ਕ ਗ ਮ ਆਰ ਾਂ ਦ ਾ 
ਪ ਾਲ ਣ ਕਰ ਦ ੀ ਆਂ ਹ ਨ। Double Coin ਗ ਨਰ ਮ ਾਣ ਦ ੀ ਆਂ ਸੁ ਗ ਵਧ ਾਵ ਾਂ ISO9001, 
TS16949 ਅ ਤੇ ISO14001 ਪ੍ ਮ ਾ ਗ ਣ ਤ ਹ ਨ।

DOUBLE COIN 
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਿ ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਂੋ 
ਿੱਧ ਪ੍ਰ ਿਰਸਨ ਦ ਕਉ ਂਕਰਿਾ ਹੈ
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

13.00R24 ★TG 40 25 51 14 38 8.00TG 6600lb/54psi 112kg/265lb

14.00R24 ★TG 40 25 54 15 38 8.00TG 8030lb/54psi 129kg/281lb

REM-1
(G2) ਿੇ੍�ਰ
Double Coin ਨੇ ਇਸ ਰੇ� ੀਏਲ ਔਫ-ਗ ਦ ਰੋ� ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ ੀ ਟ੍ ੀ� 
ਗ �ਜਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗ ਮਸਾਲ ਗ ਖਚਾਈ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਗ ਘਸਾਈ ਲਈ ਵ ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਇਸ OTR ਦਾ ਚੌੜਾ ਖੁਰਾ ਗ ਵਘਣ-ਰਗ ਹਤ ਸਵਾਰ ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਹਾਅ 
ਵ ੀ ਗ ਦੰਦਾ ਹੈ।

4 2021 ਔਫ-ਦ ਿ-ਰੋਡ ਟ ਾਇਰ (OTR) ਡੇ ਟ ਾ ਅ ਤੇ ਰੈਫ ਰਂੈਸ ਬੱੁਕ
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

17.5R25 ★ 10 5 53 18 34 14.00/1.5 15620lb/73psi 153kg/331lb

20.5R25 ★ 10 5 58 21 39 17.00/2.0 20900lb/73psi 229kg/488lb

23.5R25 ★ 10 5 64 24 45 19.50/2.5 26730lb/73psi 336kg/719lb

26.5R25 ★ 10 5 69 27 47 22.00/3.0 33000lb/73psi 461kg/1020lb

17.5R25 ★★ 50 30 53 18 34 14.00/1.5 11990lb/76psi 157kg/338lb

17.5R25 ★★ 10 5 53 18 34 14.00/1.5 18700lb/94psi 157kg/338lb

20.5R25 ★★ 50 30 58 21 39 17.00/2.0 16060lb/76psi 231kg/491lb

20.5R25 ★★ 10 5 58 21 39 17.00/2.0 25300lb/94psi 231kg/491lb

23.5R25 ★★ 50 30 64 24 45 19.50/2.5 20350lb/76psi 336kg/721lb

23.5R25 ★★ 10 5 64 24 45 19.50/2.5 31900lb/94psi 336kg/721lb

26.5R25 ★★ 50 30 69 27 47 22.00/3.0 25300lb/76psi 463kg/1023lb

26.5R25 ★★ 10 5 69 27 47 22.00/3.0 40700lb/94psi 463kg/1023lb

29.5R25 ★★ 50 30 73 29 50 25.00/3.5 30800lb/76psi 587kg/1274lb

29.5R25 ★★ 10 5 73 29 50 25.00/3.5 49280lb/94psi 587kg/1274lb

775/65R29 ★★ 50 30 69 30 58 24.00/3.5 26730lb/62psi –

775/65R29 ★★ 10 5 69 30 58 24.00/3.5 45320lb/94psi –

875/65R29 ★★ 50 30 74 35 60 28.00/3.5 34100lb/62psi –

875/65R29 ★★ 10 5 74 35 60 28.00/3.5 56650lb/94psi –

REM-2
(E3/L3) ਅਰਥਮੂਵਰ/ਲੋ�ਰ ਟ ਾਇਰ
Double Coin REM-2 ਔਫ-ਗ ਦ ਰੋ� ਰੇ� ੀਏਲ ਗ ਵੱਚ ਇਕ ਆਧੁਗ ਨਕ 
ਸਵੈ-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ ੀ� ਗ �ਜਾਇਨ ਦ ੀ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ 
ਇਲਾਗ ਕਆਂ ਗ ਵੱਚ ਇੱਕ ਗ ਵਘਣ-ਰਗ ਹਤ ਸਵਾਰ ੀ ਅਤੇ ਵਧ ੀਆ ਗ ਖਚਾਈ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗ ਿਆ, REM-2 ਮੁੜ ਟ੍ ੀ� ਹੋਣ ਦ ੀ ਯੋਿਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਆਧੁਗ ਨਕ ਕੇਗ ਸੰਿ ਗ �ਜਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਪ੍ਮਾਗ ਣਤ OTR ਹੈ ।

5www.HuayiTireCanada.com/paਟ ਾਇਰ ਅਤੇ ਫਲੈਪ ਟ ਟਊਬਲੈਸT&F T/L
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

26.5R25 ★★ 50 30 69 27 51 22.00/3.0 25300lb/76psi 463kg/1023lb

26.5R25 ★★ 10 5 69 27 51 22.00/3.0 40700lb/94psi 463kg/1023lb

29.5R25 ★★ 50 30 74 29 55 25.00/3.5 30800lb/76psi 597kg/1285lb

29.5R25 ★★ 10 5 74 29 55 25.00/3.5 49280lb/94psi 597kg/1285lb

REM-10
(E3/L3) ਢੁਆਈ/ਿੋੜ ਵ ਾਲਾ ਟ ਾਇਰ 
OEM ਪ੍ਮਾਗ ਣਤ REM-10 OTR ਟਾਇਰ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਕਾਰਿ ੀ, 
ਗੈਰ-ਗ ਦਸ਼ਾਵ ੀ ਟ੍ ੀ� ਗ �ਜਾਇਨ ਦ ੀ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੋੜ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦ ੀਆਂ 
ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਾਂ ਲਈ ਗ ਤਆਰ ਕ ੀਤੇ ਿਏ REM-10 OTR ਨੰੂ ਇੱਕ ਗ ਵਲੱਖਣ ਸਂੈਟਰ 
ਬਲਾਕ ਟ੍ ੀ� ਗ �ਜਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗ ਿਆ ਹੈ ਿੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਫ-ਗ ਦ-ਰੋ� 
ਗ ਖਚਾਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਗ ਕਸਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਗ ਵੱਚ ਗ ਵਘਣ-ਰਗ ਹਤ ਸਵਾਰ ੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

17.5R25 ★★ 6 3 55 19 84 14.00/1.5 15620lb/73psi 251kg/563lb

26.5R25 ★★ 10 5 71 27 116 22.00/3.0 33000lb/73psi 657kg/1452lb

29.5R25 ★★ 10 5 75 31 126 25.00/3.5 39600lb/73psi 846kg/1672lb

REM-12
(L5) ਮ ਾਈਨ ਨੰਿ ਲੋ�ਰ ਟ ਾਇਰ
ਸਖ਼ਤ ਚਟਾਨ ਦ ੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਐਪਲ ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਝਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਲਈ 
ਮੁੜ-ਟ੍ ੀ� ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ ਕੱਟ / ਗ ਚੱਪ ਰੋਧਕ ਗ ਮਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ 
ਿਏ Double Coin REM-12 OTR ਗ ਵੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਗ ਖਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗ ਵਲੱਖਣ ਿੈਰ-ਗ ਦਸ਼ਾਵ ੀ ਟ੍ ੀ� ਗ �ਜਾਇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

17.5R25 ★★ 10 5 53 18 36 14.00/1.5 18740lb/94psi 153kg/337lb

REM-15
(E2/L2/G2) ਿੇ੍�ਰ /ਲੋ�ਰ ਟ ਾਇਰE
ਬੇਗ ਮਸਾਲ ਗ ਖਚਾਈ ਲਈ REM-15 ਰੇ� ੀਏਲ ਔਫ-ਗ ਦ-ਰੋ� ਟਾਇਰ ਗ ਵੱਚ ਬਹੁ-
ਉਦੇਸ਼ ੀ ਟ੍ ੀ� ਗ �ਜਾਇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚੌੜਾ ਖੁਰ ਗ ਵਘਣ-ਰਗ ਹਤ ਸਵਾਰ ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਸਮਂੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

20.5R25 ★★ 10 5 61 21 91 17.00/2.0 25353lb/94psi 295kg/650lb

23.5R25 ★★ 10 5 66 24 98 19.50/2.5 31967lb/94psi 451kg/995lb

26.5R25 ★★ 10 5 71 27 116 22.00/3.0 40785lb/94psi 634kg/1397lb

29.5R25 ★★ 10 5 75 31 126 25.00/3.5 49384lb/94psi 762kg/1628lb

REM-19
(L5) ਲੋ�ਰ ਟ ਾਇਰ
Double Coin REM-19 ਇੱਕ ਰੇ ਗ �ਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਹੈ ਿੋ ਗ ਕ ਗ ਵਗ ਭੰਨ 
ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਲੋ�ਰ ਐਪਲ ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗ ਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ ਗ ਚਪ 
ਅਤੇ ਕੱਟ ਰੋਧਕ ਗ ਮਸ਼ਰਣ ਟਾਇਰ ਦੇ ਗ ਵਸਤਰਤ ਮੂਲ ਟ੍ ੀ� ਿ ੀਵਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਮੁੜ ਟ੍ ੀ� ਹੋਣ ਦ ੀ ਯੋਿਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗ ਥਰਤਾ ਲਈ ਚੌ ਡ ੜੇ ਖੁਰ 
ਅਤੇ ਸਂੈਟਰ ਗ ਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗ ਤਆਰ ਕ ੀਤੇ ਿਏ ਇਸ ਔਫ ਰੋ� ਟਾਇਰ ਗ ਵੱਚ ਇੱਕ ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਉਪਯੋਿਾਂ ਲਈ ਅਗ ਤਗ ਰਕਤ ਗ ਖਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਿੈਰ-ਗ ਦਸ਼ਾਵ ੀ ਟ੍ ੀ� ਗ �ਜਾਇਨ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

385/95R25 ★★★ 70 43 54 16 31 10.00/1.5 13200lb/131psi 135kg/298lb

17.5R25 ★★ 50 30 53 18 34 14.00/1.5 11990lb/76psi 157kg/338lb

17.5R25 ★★ 10 5 53 18 34 14.00/1.5 18700lb/94psi 152kg/335lb

20.5R25 ★★ 50 30 58 21 39 17.00/2.0 16100lb/76psi 231kg/491lb

20.5R25 ★★ 10 5 58 21 39 17.00/2.0 25353lb/94psi 231kg/491lb

23.5R25 ★★ 50 30 64 24 45 19.50/2.5 20400lb/76psi 231kg/491lb

23.5R25 ★★ 10 5 64 24 45 19.50/2.5 32000lb/94psi 231kg/491lb

385/95R24 ★★ 50 30 54 16 31 10.00W 11400lb/102psi 133kg/293lb

REM-28S
(L3/G3/MCS) ਲੋ�ਰ/ਿੇ੍�ਰ/ਮੋਬ ਾਈਲ ਕੇ੍ਨ 
ਸਰ ਗ ਵਸ ਟ ਾਇਰ
REM-28S ਸਰਦ ੀਆਂ ਗ ਵੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਸ਼ਨ (ਗ ਖਚਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 
ਸਰਵ-ਗ ਵਆਪਕ ਟ੍ ੀ� ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗ ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਐਪਲ ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗ ਵੱਚ ਲੋ�ਰ, ਿੇ੍�ਰ ਅਤੇ ਔਨ-ਹਾਈਵੇ, ਹਾਈ ਸਪ ੀ� ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ੍ਨ 
ਵ੍ ੀਲ ਸਗ ਥਤ ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
★★★ ਸਟਾਰ ਉਤਪਾਦ DOT ਔਨ ਹਾਈਵੇ ਦ ੀ ਵਰਤਂੋ ਲਈ ਪ੍ਮਾਗ ਣਤ
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

26.5R25 ★★ 50 30 70 27 69 22.00/3.0 25300lb/76psi 540kg/1155lb

26.5R25 ★★ 50 30 70 27 69 22.00/3.0 25300lb/76psi 540kg/1155lb

26.5R25 ★★ 50 30 70 27 69 22.00/3.0 25300lb/76psi 540kg/1155lb

29.5R25 ★★ 50 30 75 30 76 25.00/3.5 30800lb/76psi 650kg/1397lb

29.5R25 ★★ 50 30 75 30 76 25.00/3.5 30800lb/76psi 650kg/1397lb

29.5R25 ★★ 50 30 75 30 76 25.00/3.5 30800lb/76psi 650kg/1397lb

18.00R33 ★★ 50 30 73 20 69 13.00/2.5 23980lb/102psi 470kg/1012lb

18.00R33 ★★ 50 30 73 20 69 13.00/2.5 23980lb/102psi 470kg/1012lb

18.00R33 ★★ 50 30 73 20 69 13.00/2.5 23980lb/102psi 470kg/1012lb

24.00R35 ★★ 50 30 85 26 87 17.00/3.5 40700lb/102psi 777kg/1698lb

24.00R35 ★★ 50 30 85 26 87 17.00/3.5 40700lb/102psi 777kg/1698lb

24.00R35 ★★ 50 30 85 26 87 17.00/3.5 40700lb/102psi 777kg/1698lb

21.00R33 ★★ 50 30 77 22 69 15.00/3.0 30864lb/102psi 567kg/1250lb

(E4) ਢੁਆਈ ਟ ਾਇਰ 
Double Coin REM-9 OTR ਰੇ� ੀਏਲ ਗ �ਜਾਇਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਈਨ ਨੰਿ 
ਐਪਲ ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਾਇਰ ਦ ੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਮ ੀ 
ਗ ਮਆਦ ਲਈ ਮੁੜ ਟ੍ ੀ� ਹੋਣ ਦ ੀ ਯੋਿਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ ਗ ਮਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। REM-9 OTR ਟਾਇਰ ਵਧ ੀ ਹੋਈ ਔਫ-ਗ ਦ-ਰੋ� ਗ ਖਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ 
ਗੈਰ-ਗ ਦਸ਼ਾਵ ੀਂ ਕਂੇਦਰ ਗ ਰਬ ਟ੍ ੀ� ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ ਤਆਰ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ ਹੈ। ਇਸ  
ਦ ੀ ਚੌੜ ੀ ਟ੍ ੀ� �ੰੂਘਾਈ ਗ ਵਗ ਭੰਨ ਤਰ੍ ਾਂ ਦ ੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਗ ਵੱਚ ਗ ਵਸਤਰਤ ਟ੍ ੀ� ਿ ੀਵਨ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦ ੀ ਹੈ।

REM-9
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

35/65R33 ★ 10 5 81 37 123 28.00/3.5 50600lb/73psi 1026kg/2255lb

35/65R33 ★★ 10 5 81 37 123 28.00/3.5 60076lb/94psi 1026kg/2255lb

(L5) ਲੋ�ਰ ਟ ਾਇਰ
Double Coin REM-18 ਰੇ ਗ �ਅਲ OTR ਸਖ਼ਤ ਲੋ�ਰ ਐਪਲ ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 
ਬਣਾਇਆ ਗ ਿਆ ਹੈ। ਇਸ OTR ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ ਗ ਚੱਪ ਅਤੇ ਕਟ ਰੋਧਕ ਗ ਮਸ਼ਰਣਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗ ਿਆ ਹੈ ਤ ਾਂ ਿੋ ਗ ਕ ਗ ਵਸਤਰਤ ਮੂਲ ਟ੍ ੀ� ਿ ੀਵਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ 
ਲਈ ਮੁੜ ਟ੍ ੀ� ਹੋਣ ਦ ੀ ਯੋਿਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।  ਸਗ ਥਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌ ਡ ੜੇ ਖੁਰ 
ਅਤੇ ਸਂੈਟਰ ਗ ਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗ ਤਆਰ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ REM-18 OTR, ਅਿਾਂਹ ਵੱਲ ਵੱਧ 
ਗ ਖਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗ ਦਸ਼ਾਵ ੀ ਟ੍ ੀ� ਗ �ਜਾਇਨ ਦ ੀ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

REM-18
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

14.00R24 
(385/95R24) 170 E E 54 16 31 10.00W 10800lb/131psi 133kg/293lb

14.00R25 
(385/95R25) 170 F F 54 16 31 10.00/1.5 13227lb/131psi 142kg/313lb

16.00R25 
(445/95R25) 177  E  E 59 17 33 11.25/2.0 13200lb/131psi 209kg/446lb

16.00R25 
(445/95R25) 174 F F 59 17 33 11.25/2.0 14800lb/131psi 203kg/444lb

20.5R25 
(525/80R25) 179 E E 59 21 39 17.00/2.0 17100lb/102psi 238kg/525lb

20.5R25 
(525/80R25) 176 F F 59 21 39 17.00/2.0 15700lb/102psi 238kg/525lb

14.00R24 ★★★ E E 54 16 31 10.00W 13980lb/145psi 130kg/287lb

14.00R25 ★★★ E E 54 16 31 10.00/1.5 13980lb/145psi 140kg/309lb

16.00R25 ★★★ E E 59 17 33 11.25/2.0 16310lb/131psi 211kg/465lb

16.00R25 ★★ F F 59 17 33 11.25/2.0 14740lb/131psi 205kg/452lb

20.5R25 ★★ E E 59 21 39 17.00/2.0 17100lb/102psi 238kg/525lb

20.5R25 ★★ F F 59 21 39 17.00/2.0 15600lb/102psi 238kg/525lb

REM-8
(MCS) ਹ ਾਈ-ਸਪ ੀ� ਕੇ੍ਨ ਟ ਾਇਰ
REM-8 ਹਾਈ-ਸਪ ੀ� ਕੇ੍ਨ OTR ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਔਨ-ਹਾਈਵੇ ਵਰਤਂੋ ਲਈ U.S. DOT 
ਦ ੀ ਪ੍ਵਾਨਿ ੀ ਗ ਦੱਤ ੀ ਿਈ ਹੈ। OEM ਪ੍ਮਾਗ ਣਤ REM-8 ਇੱਕ ਗ ਵਸ਼ਵਗ ਵਆਪ ੀ 
ਟ੍ ੀ� ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ ਤਆਰ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ ਹੈ ਤ ਾਂ ਗ ਕ ਬਾਲਣ ਦ ੀ ਖਪਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ 
ਕ ੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ, ਗ ਖਚਾਈ ਨੰੂ ਸੁਧਾਗ ਰਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਾਰ ੀ ਪੇਸ਼ 
ਕ ੀਤ ੀ ਿਾ ਸਕੇ।
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

10R16.5 128A5 35 22 30 10 23 8.25 3900lb/54psi 32kg/70lb

12R16.5 141A5 35 22 33 12 29 9.75 5600lb/54psi 42kg/93lb

(SS) ਸ ਗ ਕ� ਸਟ ੀਰ ਟ ਾਇਰ 
Double Coin REM-3 OTR ਔਫ-ਗ ਦ-ਰੋ� ਸਗ ਕ� ਲੋ�ਰ ਐਪਲ ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 
ਗ ਵੱਚ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਗ ਖਚਾਈ ਲਈ ਇਕ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ ਇੱਕ-ਗ ਦਸ਼ਾਵ ੀ ਟ੍ ੀ� ਗ �ਜਾਇਨ ਦ ੀਆਂ 
ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੀ ਰੇ ਗ �ਅਲ ਗ �ਜਾਇਨ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਿ ੀਵਨ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ ਬਹਤਰ ਸਵਾਰ ੀ 
ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧਨ ਵ ੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

REM-3
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

5.00R8 111A5 35 22 18 5 31 3.00D 2398lb/145psi 10kg/23lb

6.00R9 121A5 35 22 21 6 31 4.00E 3190lb/145psi 17kg/37lb

6.50R10 128A5 35 22 23 7 34 5.00 3968lb/145psi 20kg/44lb

7.00R12 136A5 35 22 26 7 35 5.00S 4928lb/145psi 27kg/59lb

315/70R15 165A5 35 22 33 12 45 8.00 11330lb/145psi 59kg/130lb

7.50R15 146A5 35 22 30 8 38 6.00 6600lb/145psi 37kg/81lb

8.25R15 153A5 35 22 33 9 40 6.50 8050lb/145psi 47kg/104lb

225/75R15 149A5 35 22 28 9 31 7.00 7150lb/145psi 32kg/70lb

250/70R15 153A5 35 22 29 10 33 7.00 8030lb/145psi 35kg/77lb

10.00R20 166A5 35 22 42 12 44 7.50 11660lb/145psi 87kg/191lb

12.00R20 176A5 35 22 45 13 52 8.50 19570lb/145psi 111kg/245lb

12.00R24 178A5 35 22 49 13 49 8.50 20670lb/145psi 126kg/278lb

14.00R24 193A5 25 15 56 15 81 10.00 27340lb/145psi 232kg/506lb

18.00R25 207A5 25 15 65 20 81 13.00/2.5 46480lb/145psi 415kg/915lb

REM-6
(IND) ਉਦਯੋ ਗ ਿਕ ਲਿ ਟ ਾਇਰ 
Double Coin REM-6 ਰੇ ਗ �ਅਲ ਮ ਉਦਯੋਗ ਿਕ ਲਿ, ਕੇ੍ਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟ 
ਐਪਲ ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗ ਵੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਗ ਥਰਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
REM-6 ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ ਟ੍ ੀ� ਗ ਮਸ਼ਰਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ ਤਆਰ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ ਹੈ ਤ ਾਂ ਿੋ 
ਇਸਨੰੂ ਠੰ�ਾ ਰੱ ਗ ਖਆ ਿਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਗ ਘਸਾਈ ਨੰੂ ਰੋ ਗ ਕਆ ਿਾਵੇ ਅਤੇ ਉਘੜਵ ੀਂ ਸਗ ਥਰਤਾ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕ ੀਤ ੀ ਿਾਵੇ।
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ਟਾਇਰ ਿਾ  
ਆਕਾਰ

ਲੋਡ  
ਦ ਸੰਬਲ

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(KM/H)

ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਰਫ਼ਤਾਰ 
(MPH)

ਸਮੱੁਚਾ 
 ਦ ਿਆਸ 

(IN)

ਸੈਕਸਨ  
ਿ ੀ ਚੌੜਾਈ  

(IN)

ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੈਪਥ 
(32NDS) RIM ਇਕੱਲਾ ਿੱਧ ਤਂੋ  

ਿੱਧ ਲੋਡ/ਿਬਾਅ ਟਾਇਰ ਿਾ ਭਾਰ

16.00R25 200A5 25 15 59 17 70 11.25/2.0 30860lb/145psi 265kg/585lb

REM-17
(IND) ਉਦਯੋ ਗ ਿਕ ਲਿ ਟ ਾਇਰ 
Double Coin REM-17 ਰੇ ਗ �ਅਲ ਗ �ਜਾਇਨ ਉਦਯੋਗ ਿਕ ਲਿ ਅਤੇ ਪੋਰਟ 
ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਗ ਵੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਂੋ ਬਚਾਵ ਅਤੇ ਸਗ ਥਰਤਾ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਇਰ ਤੇਜ ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ ੀ ਗ ਘਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਪੋਰਟ ਐਪਲ ੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗ ਵੱਚ ਗ ਖਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ ਟ੍ ੀ� ਗ ਮਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਗ ਤਆਰ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ ਹੈ।
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ਇੰਜ ੀਨ ਿਅਨ ਿੰਗ ਗਾਈਡ
ਅੰਤਰਰਾਸਟਰ ੀ ਲੋਡ ਇੰ ਡ ਡੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਦ ਕਲੋਗ੍ਰ ਾਮ ਲੋਡ, ਅਤੇ TRA ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਿੇ ਪਂੋਡ ਲੋਡ
ਮੁਸਾਫਰ ਕਾਰ ਿ ਾਂ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਲਾਿੂ ਨਹ ੀ

LI KG LB
U 45 99
1 46.2 102
2 47.5 105
3 48.7 107
4 50 110
5 51.5 114
6 53 117
7 54.5 120
8 56 123
9 58 118
10 60 132
11 61.5 136
12 63 139
13 65 143
14 67 148
15 69 152
16 71 157
17 73 161
18 75 165
19 77.5 170
20 80 175
21 82.5 180
22 85 185
23 87.5 195
24 90 100
25 92.5 205
26 95 210
27 97.5 215
28 100 220
29 103 225
30 106 235
31 109 240
32 112 245
33 115 255
34 118 260
35 121 265
36 125 275
37 128 280
38 132 290
39 136 300
40 140 310
41 145 320
42 150 330
43 155 340
44 160 355
45 165 365
46 170 375
47 175 385
48 180 395
49 185 410

LI KG LB
50 190 420
51 195 430
52 200 440
53 206 455
54 212 465
55 218 480
56 224 495
57 230 505
58 236 520
59 243 535
60 250 550
61 257 565
62 265 585
63 272 600
64 280 615
65 190 640
66 300 660
67 307 675
68 315 695
69 325 715
70 335 740
71 345 760
72 355 785
73 365 805
74 375 825
75 387 855
76 400 880
77 412 910
78 425 935
79 437 965
80 450 990
81 462 1020
82 475 1050
83 487 1070
84 500 1100
85 515 1140
86 530 1170
87 545 1200
88 560 1230
89 585 1280
90 600 1320
91 615 1360
92 630 1390
93 650 1430
94 670 1480
95 690 1520
96 710 1570
97 730 1610
98 750 1650
99 775 1710

LI KG LB
100 800 1760
101 825 1820
102 850 1870
103 875 1930
104 900 1980
105 925 2040
106 950 2090
107 975 2150
108 1000 2200
109 1030 2270
110 1060 2340
111 1090 2400
112 1120 2470
113 1150 2540
114 1180 2600
115 1215 2680
116 1250 2760
117 1285 2830
118 1320 2910
119 1360 3000
120 1400 3080
121 1450 3200
111 1500 3300
123 1550 3420
124 1600 3520
125 1650 3640
126 1700 3740
127 1750 3860
128 1800 4080
129 1850 4080
130 1900 4180
131 1950 4300
132 2000 4400
133 2060 4540
134 2120 4680
135 1180 4800
136 2240 4940
137 2300 5080
138 2160 5200
139 2430 5360
140 2500 5520
141 2575 5680
142 2650 5840
143 2725 6000
144 2800 6150
145 2900 6400
146 3000 6600
147 30.5 6800
148 3150 6950
149 3250 7150
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ਇੰਜ ੀਨ ਿਅਨ ਿੰਗ ਗਾਈਡ
ਅੰਤਰਰਾਸਟਰ ੀ ਲੋਡ ਇੰ ਡ ਡੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਦ ਕਲੋਗ੍ਰ ਾਮ ਲੋਡ, ਅਤੇ TRA ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਿੇ ਪਂੋਡ ਲੋਡ
ਮੁਸਾਫਰ ਕਾਰ ਿ ਾਂ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਲਾਿੂ ਨਹ ੀ

LI KG LB
150 3350 7400
151 3450 7600
152 3550 7850
153 3650 8050
154 3750 8250
155 3875 8550
156 4000 8800
157 4125 9100
158 4250 9350
159 4375 9650
160 4500 9900
161 4625 10200
162 4750 10500
163 4875 10700
164 5000 11000
165 5150 11400
166 5300 11700
167 5450 12000
168 5600 12300
169 5800 12800
170 6000 13200
171 6150 13600
172 6300 13900
173 6500 14300
174 6700 14800
175 6900 15200
176 1100 15700
177 7300 16100
178 7500 16500
179 7750 17100
180 8000 17600
181 8250 18200
182 8500 18700
183 8750 19300
184 9000 19800
185 9250 20400
186 9500 20900
187 9750 21500
188 10000 22000
189 10300 22700
190 10600 23400
191 10900 24000
192 11200 24690
193 11500 25350

LI KG LB
194 11800 26000
195 12150 26750
196 12500 27550
197 12850 28300
198 13200 29000
199 13600 30000
200 14000 30900
201 14500 32000
202 15000 33100
203 15500 34200
204 16000 35300
205 16500 36400
206 17000 37500
207 17500 38600
108 18000 39700
209 18500 40800
210 19000 41900
211 19500 43000
212 20000 44100
213 20600 45400
214 21200 46700
215 21800 48100
216 22400 49400
217 23000 50700
218 23600 52000
219 24300 53600
220 25000 55100
221 25750 56800
222 26500 58400
223 27250 60000
224 28000 61500
225 29000 64000
226 30000 66000
227 30750 68000
228 31500 69500
229 32500 71500
230 33500 74000
231 34500 76000
232 35500 78500
233 36500 80500
234 37500 82500
235 38750 85500
236 40000 88000
237 41250 91000

LI KG LB
238 42500 93500
239 43750 96500
240 45000 99000
241 46250 102000
242 47500 104500
243 48750 107500
244 50000 110000
245 51500 113500
246 53000 117000
247 54500 120000
248 56000 123500
249 58500 128000
250 60000 132500
251 61500 135500
252 63000 139000
253 65000 143500
254 67000 147500
255 69000 152000
256 71000 156000
257 73000 161000
258 75000 165500
259 77500 171000
260 80000 176500
261 82500 182000
262 85000 187500
263 87500 193000
264 90000 198500
265 92500 204000
266 95000 209500
267 97500 215000
268 100000 220500
269 103000 227000
270 106000 233500
271 109000 240500
272 112000 247000
273 115000 253500
274 118000 260000
275 121000 267000
276 125000 275500
277 128500 283500
278 132000 291000
279 136000 300000
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ਟੈਕਨ ੀਕਲ ਸਰਦ ਿਸ ਬੂਲੇਦ ਟਨ

1 ਜਨਿਰ ੀ, 2012 – TSB0112
REM-8 ਹਾਈ ਸਪ ੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰ ੇ ਨ ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ Double Coin ਟੈਕਨ ੀਕਲ ਬੁਲੇਦ ਟਨ; ਪ੍ਰ ਦ ਤਬੰਦ ਧਤ 
ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਲੇ

ਗ ਕਸੇ ਵ ੀ Double Coin REM-8 ਹਾਈ ਸਪ ੀ� ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ੍ਨ ਟਾਇਰ ਦ ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਹੇਠਲੇ ਗ ਦਸ਼ਾ ਗ ਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ ੀ ਸਲਾਹ ਲਓ:

ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਪ੍ਤ ੀਬੰ ਗ ਧਤ ਰਫ਼ਤਾਰ:
 · ਸਾਰੇ REM-8 ਟਾਇਰਾਂ ਦ ੀ ਅਗ ਧਕਤਮ ਸਪ ੀ� ਰੇ ਗ ਟੰਿ 55 mph (88.5 kph) ਹੈ।
 · REM-8 ਟਾਇਰਾਂ ਨੰੂ ਗ ਕਸੇ ਵ ੀ ਹਾਲਾਤ, ਲੋ� ਿ ਾਂ ਦਬਾਅ ਗ ਵੱਚ 55 MPH (88.5 kph) ਤਂੋ ਵੱਧ ਰੇ ਗ ਟੰਿ 

ਗ ਦੱਤ ੀ ਿ ਾਂਦ ੀ ਹੈ।

ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਪ੍ਤ ੀਬੰ ਗ ਧਤ ਫਾਸਲਾ:
 · Double Coin ਇੰਿ ੀ ਗ ਨਅਗ ਰੰਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ੍ਨ ਇੱਕ ਘੰ ਡ ਟੇ ਿ ਾਂ ਵੱਧ ਸਮਂੇ ਲਈ 

ਲਿਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦ ੀ ਹੈ ਿ ਾਂ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦ ੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ ੀਮਾਵ ਾਂ ਲਾਿੂ ਹੰੁਦ ੀਆਂ ਹਨ।
 · ਲਿਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਗ ਵੱਚ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਘੰ ਡ ਟੇ (ਇੱਕ ਘੰ ਡ ਟੇ ਗ ਵੱਚ 65 ਗ ਕਲੋਮ ੀਟਰ) ਗ ਵੱਚ 40 ਮ ੀਲ ਤਂੋ ਵੱਧ ਸਫਰ 

ਨਹ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 · Double Coin ਲੰਮ ੀ ਦੂਰ ੀ ਦ ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਠੰ�ਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਗ ਮੰਟ ਪ੍ਤ ੀ ਘੰ ਡ ਟੇ ਦ ੀ ਗ ਮਆਦ ਦ ੀ 

ਗ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦ ੀਆਂ ਆਕਾਰ ਦ ੀ ਪਰਵਾਹ ਕ ੀਤੇ ਗ ਬਨਾਂ ਸਾਰੇ REM-8 ਟਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਤੇ ਹੰੁਦ ੀਆਂ ਹਨ । ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ / 
ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਉੱ ਤ ਤੇ Double Coin ਵਾਰੰਟ ੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿੇ Double Coin REM-8 ਹਾਈ ਸਪ ੀ� ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ੍ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱ ਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿ ਾਂ ਹੋਰ ਗ ਦਸ਼ਾ-ਗ ਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾ�ੇ ਕੋਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ ਤ ਾਂ ਗ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Double Coin ਇੰਿ ੀ ਗ ਨਅਗ ਰੰਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Double Coin ਟੈਕਨ ੀਕਲ ਇੰਕੁਆਇਰ ੀ ਲਾਈਨ 1-888-226-5250

OTR ਟੈਕਨ ੀਕਲ ਸਰਦ ਿਸ ਬੂਲੇ ਦ ਟਨ

OTR ਟੈਕਨ ੀਕਲ ਸਰਦ ਿਸ ਬੂਲੇ ਦ ਟਨ

1 ਜੁਲਾਈ, 2009 – TSB-0901
ਰੇ ਦ ਡਅਲ ਔਫ-ਦ ਿ-ਰੋਡ ਟਾਇਰਾਂ ਿੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ Double Coin ਟੈਕਨ ੀਕਲ ਬੁਲੇਦ ਟਨ

ਗ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗ ਧਆਨ ਗ ਦਓ ਗ ਕ ਗ ਕਸੇ ਵ ੀ Double Coin ਛੋ ਟੇ, ਵੱ ਡ �ੇ ਿ ਾਂ ਗ ਵਸ਼ਾਲ ਰੇ ਗ �ਅਲ ਔਫ-ਗ ਦ-ਰੋ� 
(OTR) ਟਾਇਰਾਂ ਦ ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਗ ਦੱ ਡ ਤੇ ਗ ਦਸ਼ਾ-ਗ ਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਦ ੀ ਪਾਲਣਾ ਕ ੀਤ ੀ ਿਾਣ ੀ ਚਾਹ ੀਦ ੀ ਹੈ: 

 · ਟਾਇਰ ਾਂ ਨੰੂ ਵਰ ਤਂੋ ਗ ਵੱਚ ਲੈਣ ਤਂੋ ਪ ਗ ਹਲਾਂ 116psi ਤਂੋ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਗ ਵੱਚ ਗ ਕਸੇ ਵ ੀ ਵ ਾਧੇ ਲਈ OTR 
ਗ ਵਭਾਿ ਤਂੋ ਪ੍ਵ ਾਨਿ ੀ ਦ ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ ੀ ਹੈ 

 · Double Coin �ੇਟਾ ਬੱੁਕ ਗ ਵੱਚ ਦੱਸੇ ਿਏ ਪ੍ਕਾਗ ਸ਼ਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਕੋਲ� ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਿੂਦਾ ਪਗ ਰਆਵਰਨਕ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

 · Double Coin OTR ਟਾਇਰ ਦ ੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਗ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗ ਸਰਫ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਗ ਰਮ 
ਐਸੋਸ ੀਏਸ਼ਨ (TRA) ਦਾ �ੇਟਾ ਵੇਖੋ

 · ਗ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੋ੍ਸ ਵੇਹ ੀਕਲ ਵੇਟ (GVW) ਲਈ TRA ਦ ੀ ਗ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੇਖੋ।
 · ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ ਪਲੱਸ ਲੋ� = GVW 
 · ਹਰ ਐਪਲ ੀਕੇਸ਼ਨ ਭੌ ਗ ਤਕ ਘਣਤਾ, ਰਫ਼ਤਾਰ, ਫਾਸਲੇ, ਆਗ ਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਵੇਿ ੀ; ਹਵਾ ਦੇ ਸਹ ੀ 

ਦਬਾਅ ਲਈ TRA ਦੇ ਗ ਦਸ਼ਾ ਗ ਨਰਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ  

ਿੇ Double Coin OTR ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਿ ਾਂ ਹੋਰ ਗ ਦਸ਼ਾ ਗ ਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾ�ੇ ਕੋਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ ਾਂ 
ਗ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Double Coin ਇੰਿ ੀ ਗ ਨਅਗ ਰੰਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
Double Coin ਟੈਕਨ ੀਕਲ ਇੰਕੁਆਇਰ ੀ ਲਾਈਨ 1-888-226-5250

19www.HuayiTireCanada.com/pa
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ਨ ਿਰਮਾਤਾ ਦ ੀ ਸ ੀਨ ਮਤ ਵਾਰੰਟ ੀ
ਸ ੀਦ ਮਤ ਿਾਰੰਟ ੀ
Double Coin ਰੇ ਗ �ਅਲ ਔਫ-ਗ ਦ-ਰੋ� ਗ ਲਗ ਮਟ� ਗ ਨਰਮਾਤ ਾ ਦ ੀ ਵ ਾਰੰਟ ੀ 1 ਿਨਵਰ ੀ, 2014

ਿਾਰੰਟ ੀ ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ
ਿੇ ਤੁਸ ੀਂ ਹੇਠਲ ੀਆਂ ਗ ਲਖ ੀਆਂ ਸਾਰ ੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਪੂਰ ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਤੁਸ ੀਂ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੰੁ ਦੇ ਹੋ:
 · ਤੁਸ ੀਂ ਨ ਵਂੇ Double Coin ਰੇ� ੀਅਲ OTR ਟ ਾਇਰ ਦੇ ਮ ਾਲਕ ਿ ਾਂ ਮ ਾਲਕ ਦੇ ਅਗ ਧਕਾਰਤ ਏਿੰਟ ਹੋ।
 · ਤੁਹ ਾ�ੇ Double Coin ਰੇ ਗ �ਅਲ OTR ਟ ਾਇਰ “NA” (ਐ�ਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਿ) ਬ੍ ਾਂ �ੇ� ਨਹ ੀਂ ਹਨ। 
 · ਤੁਹ ਾ�ੇ Double Coin ਰੇ ਗ �ਅਲ OTR ਟ ਾਇਰ ਗ ਸਰਫ ਉਨ੍ਾਂ ਸ ਾਜੋ-ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਿਏ ਹਨ ਗ ਿਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ 

ਮੂਲ ਰੂਪ ਗ ਵੱਚ ਉਪਕਰਣ ਗ ਨਰਮਾਤ ਾਵ ਾਂ ਿ ਾਂ Double Coin ਦ ੀਆਂ ਗ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾ ਗ ਪਤ ਕ ੀ ਤੇ ਿਏ 
ਸਨ। ਤੁਹ ਾ�ੇ ਟ ਾਇਰ 1 ਿਨਵਰ ੀ, 2006 ਨੰੂ ਿ ਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਬ ਾਅਦ ਖਰ ੀ ਦੇ ਿਏ ਸਨ।

ਇਸ ਿਾਰੰਟ ੀ ਿੇ ਅੰਿਰ ਕ ੀ ਅਤੇ ਦ ਕੰਨ ੀ ਿੇਰ ਲਈ ਕਿਰ ਹੰੁਿਾ ਹੈ
ਪੋ੍ ਰੇ ਟੇ� ਟ ਾਇਰ ਬਦਲ ੀ 
Double Coin ਰੇ ਗ �ਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਿੋ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕ ੀਤੇ ਿ ਾਂ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਗ ਕ ਵਰਤਂੋ ਯੋਿ ਮੂਲ ਟ੍ ੀ� 
ਦੇ ਿ ੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ੀਿਰ ੀ ਿ ਾਂ ਸਮੱਿਰ ੀ ਗ ਵੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਗ ਵਸ ਲਈ ਅਯੋਿ ਹੋ ਿ ਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੀ 
ਅਨੁਪਾ ਗ ਤਕ ਆਧਾਰ ਉੱ ਤ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਭਰਪਾਈ ਕ ੀਤ ੀ ਿਾਵੇਿ ੀ। ਅਸਲ ੀ ਵਰਤਂੋ ਯੋਿ ਟ੍ ੀ� ਦਾ ਿ ੀਵਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 
ਪਗ ਰਭਾ ਗ ਸ਼ਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਗ ਕ ਿਦਂੋ ਟਾਇਰ ਟ੍ ੀ� ਦਾ ਿ ੀਵਨ ਅਸਲ ਟ੍ ੀ� ਦ ੀ �ੰੂਘਾਈ ਤਂੋ 10% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਾਏ, ਗ ਿਸ ਸਮਂੇ 
ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਪੂਰ ੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
1. ਨੁਕਸਦਾਰ Double Coin ਟਾਇਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਗ ਧਕਾਗ ਰਤ Double Coin ਰੇ ਗ �ਅਲ OTR ਟਾਇਰ � ੀਲਰ 

ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਵਂੇ Double Coin ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਤਬਦ ੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮ ੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
2. ਕਠੋਰ, ਐ�ਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ-ਯੋਿ (ਟਾਇਰ ਉੱ ਤ ਤੇ ਸ ਟਂੈਪ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ), ਦੋਬਾਰਾ ਤਂੋ ਟ੍ ੀ� ਿ ਾਂ ਸੜਕ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ 

ਟਾਇਰ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ ੀਂ ਕ ੀ ਤੇ ਿ ਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ ਰੇ ਟੇਡ ਰਕਮ ਿਾ ਦ ਹਸਾਬ ਦ ਕਿਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਦਲਣ ਦ ੀ ਕ ੀਮਤ ਦ ੀ ਿਣਨਾ ਮੌ ਿੂਦਾ Double Coin ਦ ੀ “ਪਗ ਹਲਾਂ ਤਂੋ ਗ ਨਰਧਾਰਤ ਐ�ਿਸਟਮਂੇਟ ਦ ੀ ਕ ੀਮਤ” 
ਿ ਾਂ ਐ�ਿਸਟਮਂੇਟ ਵ ਾਲ ੀ ਥ ਾਂ ‘ਤੇ ਮੌ ਿੂਦ ਾ ਇਸ਼ਗ ਤਹਾਰ ਕ ੀਤ ੀ ਗ ਵਕਰ ੀ (ਿੋ ਵ ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਵੇ), ਨੰੂ ਐ�ਿਸਟਮਂੇਟ ਦੇ ਸ ਮਂੇ ‘ਤੇ 
ਗ ਘਸ ਿਈ ਵਰ ਤਂੋ-ਯੋਿ ਮੂਲ ਟ੍ ੀ� ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕ ੀਤ ੀ ਿ ਾ ਵੇਿ ੀ।  ਪੋ੍ ਰੇ ਟੇ� ਕੇ੍ ਗ �ਟ ਦੇ ਗ ਹਸਾਬ ਲਈ, ਗ ਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਹਂੇਠਾ ਚ ਾਰਟ ਨੰੂ ਵੇ ਖੋ। ਤੁਸ ੀਂ ਤੁਲਨਾਕਾਰ ੀ ਨ ਵਂੇ Double Coin ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਟ ਾਇਰ ਲਈ ਮਾਊਂ ਡ ਗ ਟੰਿ ਅਤੇ 
ਗ ਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਿੂ ਟੈਕਸ ਾਂ ਅਤੇ ਫ ੀਸ ਾਂ ਦ ਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਿਾਰੰਟ ੀ ਕ ੀ ਕੁਝ ਕਿਰ ਨਹ ੀ ਂਕਰਿ ੀ ਹੈ
ਅਗ ਨਯਗ ਮਤ ਗ ਘਸਾਈ ਿ ਾਂ ਟ ਾਇਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੇਠ ਗ ਲਖੇ ਕਰਕੇ:
 · ਸੜਕ ਦੇ ਿੋਖਮ (ਪੰਕਚਰ, ਕਟੌਤ ੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟ , ਇਮਪੈਕਟ ਬੇ੍ਕ ਾਂ, ਆਗ ਦ ਸਮੇਤ) 
 · ਮਲਬਾ, ਟੱਕਰ, ਿ ਾਂ ਅੱਿ।
 · ਹਵਾ ਦਾ ਿਲਤ ਦਬਾਅ, ਵੱਧ ਲੋ ਗ �ੰਿ, ਉੱਚ ਸਪ ੀ� ਸਗ ਪਨਅੱਪ, ਿਲਤਵਰਤਂੋ, ਦੁਰਵਰਤਂੋ, ਲਾਪਰਵਾਹ ੀ, ਰੇ ਗ ਸੰਿ, 

ਚੇਨ �ੈ ਮੇਿ, ਿ ਾਂ ਿਲਤ ਮਾਊਂ ਡ ਗ ਟੰਿ ਿ ਾਂ � ੀਮਾਊਂ ਡ ਗ ਟੰਿ।
 · ਸਾਜ-ਸਾਮਾਨ ਦ ੀ ਮਸ਼ ੀਨ ੀ ਸਗ ਥਤ ੀ।
 · ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ ੀਂ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ ਹੈ।
 · ਇਹ ਸ ੀਗ ਮਤ ਵਾਰੰਟ ੀ ਗ ਸਰਫ ਯੂ ਨਾਈਗ ਟ� ਸਟੇਟ, ਮੈਕਸ ੀਕੋ, ਅਤੇ  ਕੈ ਨੇ�ਾ ਗ ਵੱਚ ਲਾਿੂ ਹੈ। ਗ ਕਸੇ ਵ ੀ ਸਾਿ 

ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲੱ ਗ ਿਆ ਿਾਂ ਵਰਗ ਤਆ ਿਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵ ੀ ਟਾਇਰ ਿੋ ਕ ੀ ਯੂ ਐਸ, ਮੈਕਸ ੀਕੋ, ਅਤੇ ਕੈ ਨੇ�ਾ ਤਂੋ ਬਾਹਰ 
ਰਗ ਿਸਟਰ� ਿ ਾਂ ਸੰਚਾ ਗ ਲਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ੀ ਗ ਵੱਚ ਸ਼ਾ ਗ ਮਲ ਨਹ ੀਂ ਹੈ। 

 · “ਐ�ਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਿ” (N/A) ਿ ਾਂ “ਿੈਰ ਅਨੁਕੂਲ” (ਬਲੇਮ) ਪਗ ਹਲਾਂ ਠ ੀਕ ਕ ੀਤੇ ਿਏ ਵਿਂੋ ਬ੍ ਾਂ�ੇ� ਿ ਾਂ ਗ ਚੰ ਗ ਨ੍ਤ 
ਟਾਇਰ ਹੈ।

ਫੇਲ ਹੋਣ ਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਿ ਾਂ ਅਗ ਨਯਗ ਮਤ ਗ ਘਸਾਈ, ਹੇਠ ਗ ਲਖੇ ਕਰਕੇ:
 · ਦੁਰਘਟਨਾ ਿ ਾਂ ਗ ਵਨਾਸ਼ 
 · ਸਾਜ-ਸਮਾਨ ਦ ੀ ਮਸ਼ ੀਨ ੀ ਹ ਾਲਤ
 · ਟਾਇਰ ਦ ੀ ਿਲਤ ਥ ਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ ਤਂੋ
 · ਟਾਇਰਾਂ ਦ ੀ ਬਦਲ ੀ ਿ ਾਂ ਿੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਿਰ ੀ ਨੰੂ ਲਿਾਉਣਾ ਿ ਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ ੀਨ ਉਪਕਰਣ ਤਂੋ ਦੂਿੇ ਗ ਵੱਚ ਟ੍ ਾਂਸਫਰ 

ਕਰਨਾ
 · ਸਮਂੇ ਦ ੀ ਘਾਟ ਿ ਾਂ ਵਰ ਤਂੋ, ਅਸੁ ਗ ਵਧਾ, ਿ ਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਿ ਾਂ ਪ ਗ ਰਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ
 · Double Coin ਟ ਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ ੀ ਫੈਕਟਰ ੀ ਤਂੋ ਗ ਨਕਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਗ ਵੱਚ ਸਮੱਿਰ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕ ੀਤ ੀ 

ਿਈ ਹੈ: (ਉਦਾਹਰਣ: ਟਾਇਰ ਗ ਫੱਲਰ, ਸ ੀਲੰਟ, ਿ ਾਂ ਬੈ ਲਂੇ ਗ ਸੰਿ ਪਦਾਰਥ)। ਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕ ੀਤ ੀ ਿਈ ਸਮੱਿਰ ੀ ਟਾਇਰ 
ਦ ੀ ਸੇਵਾ ਤਂੋ ਹਟਾਏ ਿਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਟ ਾਇਰ ਨੰੂ ਐ�ਿਸਟ ਨਹ ੀਂ ਕ ੀਤਾ ਿਾ ਵੇਿਾ।

 · ਸਮਂੇ ਦ ੀ ਘਾਟ, ਅਸੁ ਗ ਵਧਾ, ਸਾਜ-ਸਾਮਾਨ ਦ ੀ ਵਰ ਤਂੋ ਦ ੀ ਘਾਟ, ਅਚਾਨਕ ਿ ਾਂ ਪ ਗ ਰਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨ ੀ ਹੱਕ
ਕੁਝ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਿ ਾਂ ਪਗ ਰਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੀ ਬੇਦਖਲ ੀ ਿ ਾਂ ਸ ੀਮਾ ਦ ੀ ਇਿਾਜਤ ਨਹ ੀਂ ਗ ਦੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਪਰੋਕਤ ਸ ੀਮਾ ਿ ਾਂ ਅਲਗ ਹਦਿ ੀ ਤੁਹਾ�ੇ ‘ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਹ ੀਂ ਵ ੀ ਹੋ ਸਕਦ ੀ।
ਗ ਕਸੇ ਨੁਮ ਾਇੰਦੇ ਿ ਾਂ � ੀਲਰ ਕੋਲ Double Coin ਦ ੀ ਤਰ ਫਂੋ ਕੋਈ ਪ੍ ਗ ਤ ਗ ਨਧਤਾ, ਵ ਾਅਦਾ ਿ ਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਗ ਧਕਾਰ ਨਹ ੀਂ ਹੈ, ਗ ਸਰਫ਼ ਇੱ ਥੇ ਦੱ ਸੇ ਿਏ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ। 
ਕੋਈ ਵ ੀ ਟ ਾਇਰ, ਿੋ ਭ ਾ ਵਂੇ ਚੰਿ ੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਗ ਨਰਗ ਮਤ ਹੈ, ਗ ਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਗ ਨਯੰਤਰਣ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੇਵ ਾ ਗ ਵੱਚ 
ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿ ਾਂ ਗ ਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ ਾਂ ਸੇਵ ਾ ਲਈ ਅਯੋਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ ਕਸੇ ਵ ੀ ਹ ਾਲਾਤ ਗ ਵੱਚ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ੀ ਇਸ 
ਿੱਲ ਦ ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿ ੀ ਨਹ ੀਂ ਹੰੁਦ ੀ ਗ ਕ ਟਾਇਰ ਦ ੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹ ੀਂ ਹੋ ਸਕਦ ੀ।

2021 ਔਫ-ਦ ਿ-ਰੋਡ ਟ ਾਇਰ (OTR) ਡੇ ਟ ਾ ਅ ਤੇ ਰੈਫ ਰਂੈਸ ਬੱੁਕ20
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ਨ ਿਰਮਾਤਾ ਦ ੀ ਸ ੀਨ ਮਤ ਵਾਰੰਟ ੀ

ਕਾਰਗਰ ੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ੀ ਸਰਤਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਰ ੀ ਕ੍ਰ ੈ ਦ ਡਟ ਰਕਮ ਿ ੀ ਰਾਸ ੀ

ਟਾਇਰ ਿ ੀ ਉਮਰ
ਬਾਕ ੀ ਰਦ ਹੰਿ ੀ ਮੂਲ ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੰੂਘਾਈ ਿਾ ਪ੍ਰ ਤ ੀਸਤ

81% ਤਂੋ 100% 71% ਤਂੋ 80% 61% ਤਂੋ 70% 51% ਤਂੋ 60%

180 ਗ ਦਨਾਂ ਤਂੋ ਘੱਟ ਅਸਲ% 70% 60% 50%
180 ਗ ਦਨ ਤਂੋ 1 ਸਾਲ 80% 70% 60% 50%

ਦੋ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 75% 65% 60% 50%
ਗ ਤੰਨ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 50% 50% 40% 40%
ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 40% 30% 30% 30%
ਪੰਿ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 20% 20% 20% 20%
ਪੰਿ ਸਾਲ ਤਂੋ ਵੱਧ 0% 0% 0% 0%

ਇਹ ਵਾਰੰਟ ੀ ਤੁਹ ਾਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਨੰੂਨ ੀ ਅਗ ਧਕਾਰ ਗ ਦੰਦ ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹ ਾ�ੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵ ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਹਰ ਪ੍ ਦੇਸ਼ 
ਗ ਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੰੁ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ ੀ ਗ ਮਤ ਵਾਰੰਟ ੀ ਗ ਸਰਫ ਯੂ ਨਾਈਗ ਟ� ਸਟੇਟ, ਮੈਕਸ ੀਕੋ, ਅਤੇ ਕੈ ਨੇ� ਾ ਗ ਵੱਚ ਲਾਿੂ ਹੰੁਦ ੀ ਹੈ।

ਐਡਜਸਟਮਂੇਟ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 · ਤੁਹਾਨੰੂ ਐ�ਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਮੌਿੂਦਾ Double Coin ਰੇ ਗ �ਅਲ OTR ਟਾਇਰ � ੀਲਰ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ। (ਗ ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਲ ੀਫੋ਼ਨ �ਾਇਰੈਕਟਰ ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਾ�ੇ � ੀਲਰ 
ਲੋਕੇਟਰ ਨੰੂ ਵੈਬਸਾਈਟ www.doublecointires.com ‘ਤੇ ਗ ਮਲੋ )।

 · ਤੁਹਾ�ੇ ਲਈ ਐ�ਿਸਟਮਂੇਟ ਦੇ ਸਮਂੇ ਟੈਕਸ, ਫ ੀਸਾਂ ਿਾਂ ਗ ਕਸੇ ਅਗ ਤਗ ਰਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮ ੀ ਹੈ।
 · ਗ ਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦ ੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹ ੀਂ ਕ ੀਤ ੀ ਿਾਵੇਿ ੀ ਿਦਂੋ ਤੱਕ ਗ ਕ Double Coin ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਿਮਾਂ ਨਹ ੀਂ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ (Double Coin ਟਾਇਰ � ੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ), ਤੁਹਾ�ੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰ ੀ ਤਰ੍ ਾਂ 
ਭਗ ਰਆ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਐ�ਿਸਟਮਂੇਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ ਹੋਵੇ, ਿਾਂ 
ਤੁਹਾ�ੇ ਅਗ ਧਕਾਰਤ ਏਿੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕ ੀਤਾ ਗ ਿਆ ਹੋਵੇ ‘ਤੇ।

ਸੇਿਾ ਿ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਲਈ
1. ਸਭ ਤਂੋ ਪਗ ਹਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਅਗ ਧਕਾਰਤ Double Coin ਰੇ ਗ �ਅਲ OTR ਟਾਇਰ � ੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
2. ਿੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤ ਾਂ:
 · ਸਾ� ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਾਓ: www.doublecointires.com
 · Double Coin ਿਾਹਕ ਸਬੰਧ ਗ ਵਭਾਿ ਗ ਵਖੇ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ: info@doublecointires.com ਿ ਾਂ
 · ਗ ਲਖੋ: 

Double Coin ਿਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੇਵਾ ਗ ਵਭਾਿ 
406 E. Huntington Drive, Suite 200 
Monrovia, CA 91016

ਸੁਰੱਦ ਿਆ ਚੇਤਾਿਨ ੀ
ਹੇਠ ਗ ਲਖੇ ਵਿਂੋ ਿੰਭ ੀਰ ਸੱਟ ਿ ਾਂ ਸੰਪਤ ੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਤ ੀਿਾ ਗ ਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 · ਅੰ�ਰਇਨਫਲੇਸ਼ਨ/ਓਵਰਲੋ ਗ �ੰਿ ਦੇ ਕ ਾਰਨ ਟ ਾਇਰ ਦ ੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ।
 · ਬੇ ਹੱਦ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤ ਾਰ ਦੇ ਕ ਾਰਨ ਟ ਾਇਰ ਦ ੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ।
 · ਿਲਤ ਮ ਾਊਂ ਡ ਗ ਟੰਿ ਕਰਕੇ ਟ ਾਇਰ/ਗ ਰਮ ਸੁ ਮੇਲ ਦ ਾ ਗ ਵਸ ਫੋਟ। ਗ ਸਰਫ ਗ ਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ ਸਖਲਾਈ ਪ੍ ਾਪਤ 

ਗ ਵਅਕਤ ੀਆਂ ਨੰੂ ਟ ਾਇਰ ਮ ਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਚ ਾਹ ੀਦ ਾ ਹੈ।
 · ਮੰ ਿੂਰ ਹੋਏ RIM ਉੱ ਤ ਤੇ ਰੇ ਗ �ਅਲ ਟ ਾਇਰ ਾਂ ਨੰੂ ਮ ਾਊਂਟ ਗ ਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ 
 · ਗ �ਸਮਾਉ ਗ ਟੰਿ ਤਂੋ ਪ ਗ ਹਲਾਂ ਇੱਕ ਿ ਾਂ ਦੋਹਰ ੀ ਅ ਸਂੈਬਲ ੀਆਂ ਗ ਵ ਚਂੋ ਹਵ ਾ ਗ ਨਕ ਾਲਣ ਦ ੀ ਅਸਫਲਤਾ।
 · ਟ ਾਇਰ ਦ ਾ ਘੰੁਮਣ ਾ। ਗ ਤਲਕਣ ਵ ਾਲ ੀਆਂ ਥ ਾਂਵ ਾਂ ਉੱ ਤ ਤੇ ਗ ਿ ਵਂੇ ਗ ਕ ਬਰਫ਼, ਗ ਚੱਕੜ, ਬਰਫ਼, ਆਗ ਦ ਟ ਾਇਰ ਨਾ 

ਘੁਮ ਾਓ। ਬ ਹੁਤ ਗ ਜਆਦਾ ਵ੍ ੀਲ ਸ ਗ ਪ ਨ ਨੰਿ ਦੇ ਨਤ ੀ ਿੇ ਵ ਿਂੋ ਗ ਵਅਕਤ ੀਿਤ ਸੱਟ ਅਤੇ ਿੰਭ ੀਰ ਨੁਕਸ ਾਨ ਗ ਿ ਵਂੇ ਗ ਕ 
ਟ ਾਇਰ ਦ ਾ ਟੱੁਟਣ ਾ ਿ ਾਂ ਧੁਰ ੀ ਦ ੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦ ੀ ਹੈ।

HUAYI TIRE CANADA, INC.
info@huayitirecanada.com  
www.HuayiTireCanada.com/pa

ਟਾਇਰ ਿ ੀ ਉਮਰ
ਬਾਕ ੀ ਰਦ ਹੰਿ ੀ ਮੂਲ ਟ੍ਰ ੀਡ ਡੰੂਘਾਈ ਿਾ ਪ੍ਰ ਤ ੀਸਤ

41% ਤਂੋ 50% 31% ਤਂੋ 40% 21% ਤਂੋ 30% 0% ਤਂੋ 20%

180 ਗ ਦਨਾਂ ਤਂੋ ਘੱਟ 40% 30% 20% 0%
180 ਗ ਦਨ ਤਂੋ 1 ਸਾਲ 40% 30% 10% 0%

ਦੋ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 40% 30% 10% 0%
ਗ ਤੰਨ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 40% 30% 10% 0%
ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 30% 20% 10% 0%
ਪੰਿ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 20% 20% 10% 0%
ਪੰਿ ਸਾਲ ਤਂੋ ਵੱਧ 0% 0% 0% 0%

ਟ ਾਇਰ ਅਤੇ ਫਲੈਪ ਟ ਟਊਬਲੈਸT&F T/L 21www.HuayiTireCanada.com
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