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  ملخص الوصف الفنى

A tire and wheel rim assembly wherein the wheel rim includes 

adjacent to at least one bead seat a circumferentially extending 

groove and the tire bead has a radially and axially projecting 

extended toe portion which is axially and radially located within 

said groove. The toe is flexible in a direction substantially 

perpendicular to its length and substantially rigid in the direction 

of its length and provides an effective bead lock to retain the tire 

bead in position on the rim.   
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 ( التينى)العنوان 
ROSSLYN ROAD WALMLEY SUTTON 448COLDFIELD 

WEST MIDLANDS ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 
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   ( التينى)النشاط 
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