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Produkty

pro letní a zimní sezónu

PNEUMATIKY

OSOBNÍ · OFF-ROAD · DODÁVKOVÉ



•  Pneumatika Ultra-High-Performance  
s optimálním valivým odporem

•  Vysoká míra hospodárnosti
•  Velmi dobré vlastnosti za mokra
•  Výborné jízdní vlastnosti
•  Optimální a vyvážená přilnavost
•  Minimální hlučnost ve spojení s maximálním 

jízdním komfortem
•  Výborná přesnost řízení a držení jízdní stopy

•  Pneumatika High-Performance
•  Mimořádný výkon a stabilita při vysoké 

rychlosti zajišťuje bezpečnost
•  Optimální kontaktní plocha pneumatiky s 

vozovkou
•  Excelentní jízdní stabilita
•  Optimální ochrana proti aquaplaningu
•  Špičkový záběr za mokra
•  Minimální hlučnost
•  S ochranou ráfku

•  Optimální valivý odpor
•  Velmi dobré vlastnosti za mokra
•  Výborné jízdní vlastnosti
•  Optimální přilnavost
•  Minimální hlučnost ve spojení  

s maximálním jízdním komfortem
•  Výborná přesnost řízení   

a držení jízdní stopy
•  S ochranou ráfku

•  Nově vyvinutá pneumatika   
Ultra-High-Performance

•  Nekompromisní výkon pro sportovní jízdu
•  Skvělé ovládání vozu a pocit komfortu 

během jízdy
•  Maximální brzdný výkon 

(Z212) (K107)

(K110) (K105)

LETNÍ - CELOROČNÍ - ZIMNÍ

aknivoN

OSOBNÍ PNEUMATIKY - LETNÍ

OSOBNÍ PNEUMATIKY



•  Vysoký kilometrový průběh
•  Dobré jízdní vlastnosti
•  Bezpečná jízda za deště
•  Příznivý poměr užitné hodnoty a ceny

•  Skvělý výkon a jízdní vlastnosti
•  Nízká hlučnost
•  Komfortní jízda
•  Lepší ovládání v zatáčkách

(K415) (K715)

•  Nová univerzální pneumatika, která získala jako první 
celoroční pneumatika na světě prestižní ocenění Blue 
Angel - za bezpečnost a ekologickou nezávadnost

•  Asymetrický dezén s více zářezy na vnitřní části 
ramenních bloků pro maximální výkon na sněhu

•  Zvýšená tuhost vnější části ramenních bloků pro 
excelentní výkon a odezvu při řízení na suchých 
vozovkách

•  Podélné středové žebro zajišťuje směrovou stabilitu
•  Díky aplikování vysoce dispersní směsi siliky byla 

maximalizována přilnavost na mokrých vozovkách  
a minimalizována spotřeba paliva

•  Vysoce moderní univerzální pneumatika 
pro celoroční použití s označením M+S

•  Nově vyvinutá směs běhounu   
s obsahem Silici garantuje  
optimální záběr

•  Optimální vlastnosti při jízdě a brždění 
za každého počasí

•  Nízká hlučnost
•  Vyvážené jízdní vlastnosti

•  Nově vyvinutý tepelně elastický  
silikonový materiál

•  Optimální vzorek navržený s pomocí 
počítače pro optimální přilnavost   
a vysokou odolnost proti smyku

•  Optimalizovaná lamelová struktura zaručuje 
nejvyšší bezpečnost na zimních silnicích

•  Minimální hlučnost

aknivoN

(H720) (H730)

(W440)

•  Vysoce výkonná zimní pneumatika kategorie   
High-Performance-Wintertire

•  Tepelně elastická křemičitá směs
•  Optimalizovaná struktura lamel, maximální adheze  

a nejvyšší bezpečnost
•  Asymetrický profil pro dokonalé ovládání vozu   

a optimální převod sil
•  Optimální řešení vzorku navržené s pomocí počítače 

pro maximální tah a účinné brzdění, speciálně vyvinuté 
pro mokré počasí

•  Minimální hlučnost
•  Průměr ráfku až 19 palců
•  Rychlostní koeficient H a V

(W300)

OSOBNÍ PNEUMATIKY - LETNÍ

OSOBNÍ PNEUMATIKY - ZIMNÍ

OSOBNÍ PNEUMATIKY - CELOROČNÍ



•  Nově vyvinutá Off-Road pneumatika s označením 
M+S pro všechna roční období

•  Pro všechny vozy s náhonem na všechna kola 
poskytuje excelentní trakci

•  Široká kontaktní plocha pneumatiky zajišťuje dobré 
jízdní vlastnosti

•  Asymetrický design profilu s mnoha zářezy
optimalizuje jízdní vlastnosti a zvyšuje jízdní komfort

•  Optimální stabilita při řízení díky speciální konstrukci 
kostry

•  Vyvinuto pro vozy s náhonem na všechna 
kola

•  Systém mnoha lamel zajišťuje vysokou 
trakci a vysoký jízdní komfort

•  Minimální valivý odpor díky speciální 
konstrukci kostry

•  Celoroční vysoce hospodárná pneumatika  
s označením M+S

(RA23)

•  Zesílená vrstva pod běhounem chrání 
pneumatiku před poškozením

•  Zesílené nylonové pláty zvyšují životnost
•  Vysoce odolné kordy zlepšují jízdní stabilitu  

a odolnost
•  Tloušťka pryžezesílená vnitřní vložkou 

minimalizuje nárazy
•  Zesílená kostra a kaučuková vrstva  

pomáhá při stoupání a udržuje stabilitu

•  Celoroční pneumatika s označením M+S
•  Výborná ovladatelnost při řízení   

a brzdění v terénu i na silnici
•  Široká kontaktní plocha pneumatiky 

zajišťuje dobré jízdní vlastnosti
•  Vysoce hospodárná pneumatika

(RT03)

(RF09)

(RF10)

OFF-ROAD PNEUMATIKY
CELOROČNÍ

OFF-ROAD PNEUMATIKY - CELOROČNÍ



•  Pneumatika VENTUS ST pro 
SUV (Sport-Utility-Vehicle) 
patří k absolutní špičce ve své 
třídě do 30 palců

•  Nově vyvinutá směrová 
pneumatika zajišťuje 
příjemnou jízdu a maximální 
bezpečnost

•  Konstrukce pevné kostry 
splňuje i ty největší nároky 
– garantuje radost z jízdy i při 
nejvyšších rychlostech

(RH06)

Hankook
Runflat-System

Znázornění Runflat systému
pneumatiky 

ICEBEAR W300R

Zesílení boční strany 
pneumatiky umožňuje 
pokračovat v jízdě při 
kompletní ztrátě tlaku

Speciálně koncipovaný 
zesílený okraj patky 
pneumatiky umožňuje 
bezpečnější uložení 
pneumatiky na ráfku

Maximální bezpečnost pro 
všechny řidiče: 
Hankook vyvinul dojezdovou 
technologii „Runflat-System“. 
To znamená, že v budoucnu při 
technické poruše a také při kom-
pletní ztrátě tlaku můžete poho-
dlně a zcela klidně pokračovat 
k nejbližšímu servisu. Techno-
logie Vám zaručuje bezpečný 
dojezd do vzdálenosti 80 km s 
maximální rychlostí až 80 km/h.

Jak je něco takového technic-
ky možné?
Díky intenzivní práci výzkumné-
ho týmu vysoce kvalifikovaných
odborníků, s použitím speciál-
ních materiálů a výrobních tech-
nik bylo dosaženo velmi vysoké 
stability bočnic pneumatiky. 
Vyztužené boční hrany výrazně 
zlepšují jízdní vlastnosti HRS 
pneumatik. Mimoto je také do-
saženo zlepšení bočního vedení 
a přesnosti řízení. 

OFF-ROAD PNEUMATIKY - CELOROČNÍ



•  Speciálně vyvinutý asymetrický dezén 
pneumatiky schválený pro lehké nákladní vozy 
(Van / Transporter) pro všechny pozice umístění 
kola

•  Optimální kontaktní plocha pneumatiky společně 
s novou konstrukcí kostry zajišťují vysoký 
kilometrový výkon a vysokou hospodárnost

•  Vynikající jízdní vlastnosti, maximální přilnavost a 
optimalizovaná hladina zvuku

•  Vysoký kilometrový výkon
•  Stabilní jízdní vlastnosti   

a rovnoměrné opotřebení

•  Špičkové moderní pneumatiky pro všechny pozice 
umístění kola (v rozměru od 12 do 16 palců)

•  Široká kontaktní plocha pneumatiky  
společně s novou konstrukcí kostry zajišťují vysoký 
kilometrový výkon a vysokou hospodárnost

•  Tvorba konstrukce dezénu počítačem a speciální 
pryžová směs běhounu zajišťují nízkou hlučnost

•  Velmi dobrá trakce na suchých i mokrých 
vozovkách

•  Výkonné univerzální pneumatiky 
 s označením M+S
•  Koncipováno pro celoroční použití
•  Široký běhoun a speciální kontury dezénu 

zajišťují vysoký kilometrový výkon
•  Bezpečné vlastnosti při brždění za každého 

počasí
•  Optimální poměr cena/výkon

(RA08) (RA14)

(RA10) (Z30)

LETNÍ - CELOROČNÍ - ZIMNÍ
LEHKÉ NÁKLADNÍ PNEUMATIKY

LEHKÉ NÁKLADNÍ PNEUMATIKY
LETNÍ - CELOROČNÍ



•  Zimní pneumatika pro dodávková vozidla, se 
speciálně navrženými bloky běhounu

•  Dobrá trakce na sněhu a ledu, mokré i 
suché vozovce

•  Dobrým kilometrovým průběhem
•  Vhodné na městský provoz ale i na delší 

vzdálenosti

•  Zimní pneumatika pro dodávky
•  Skvělý kilometrový průběh
•  Dobrý záběr na sněhu
•  Menší bloky dezénu zajišťují dobrý výkon a 

ovládání na sněhu
•  Rozložení bloků v běhounu zajišťuje malé 

opotřebení

•  Optimální třířadé uspořádání bloků 
dezénu zajišťuje spolehlivý záběr a jistotu 
při brzdění

•  Lamelový dezén ve spojení s výškou 
dezénu garantuje optimální trakci a 
brzdné vlastnosti

•  Speciálně vyvinutá směs zajišťuje i při 
nízkých teplotách vynikající záběr

•  Vysoký kilometrový výkon a nízký valivý 
odpor jsou další výhody této pneumatiky, 
u které lze použít hroty

(RW06) (DW04)

(W401)

LETNÍ - CELOROČNÍ - ZIMNÍ
LEHKÉ NÁKLADNÍ PNEUMATIKY

LEHKÉ NÁKLADNÍ PNEUMATIKY - ZIMNÍ



KONTROL technologie je filozofie, stejně jako sada patentovaných inovací
(aplikovaných díky výzkumu a vývoji) vyvinutá společností Hankook pro dosažení 
maximálně kontrolovaného zážitku z jízdy.

„K“ značí „kinetický“ a odráží ideu interakce pneumatiky se silnicí.
V kontextu zvýšení užitku pro své zákazníky, Hankook aplikuje nejvyšší normy kvality 

u všech produktů, pro dosažení maximálního bezpečí, jízdního pohodlí, ovládání, 
výkonu a ekologické nezávadnosti.

Bez ohledu na situaci, zda jde o výkon na nejvyšší úrovni světových motoristických 
sportů nebo vození vašich dětí do školy za deštivého dne, Hankook se vždy snaží, 
poskytnou pneumatiky, které umožní řidiči dokonale ovládat vozidlo.



Testy 2007-2008



Testy 2007-2008



Pneumatiky Hankook
v prvovýbavě vozů na evropském trhu
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Oficiální importér pneumatik Hankook do České republiky

GPD a. s., Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín

Potěšení z jízdy za každého počasí
Technologie pro maximální bezpečnost

Ekologická nezávadnost

Neostýchejte se
být nároční


