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Zimní pneumatiky pro osobní, 4x4 a SUV vozidla Zimní pneumatiky pro lehká nákladní vozidla

RADIAL  
RA10

• Indexy rychlosti: T, H,V
• Profi l: 45–80
• Ráfek: 13”–17”

• Indexy rychlosti: P
• Profi l: 82–99
• Ráfek: 12”–13”

• Indexy rychlosti: R,Q
• Profi l: 65–80
• Ráfek: 15”–17”

H730

• Celoroční pneumatika

•  Skvělá trakce na mokrých a zasněžených vozovkách

•  Zvýšená odolnost vůči aquaplaningu

•  Nízký valivý odpor

•  Skvělá životnost

W310

•  UHP zimní pneumatika s optimální konstrukcí dezénu, 3D lamelami 
a novou generací silikové směsi.

•  Skvělá přilnavost a ovladatelnost za jakýchkoliv zimních podmínek.

•  Vynikající brzdění na mokru i sněhu.

•  Tichá a komfortní.

•  Ochrana ráfku.

W442

•  Tepelně elastická siliková směs.

•  Optimalizovaná konstrukce dezénu umožňuje vynikající ovladatel-
nost a vysoký stupeň bezpečnosti na mokré vozovce a za zimních 
podmínek.

•  Bohaté lamelování a lamely nové generace pro skvělou trakci na 
sněhu a ledu.

•  Nízký valivý odpor.

RW08

•  Pneumatika pro vozidla kategorie 4x4, vhodná do těch nejextrémněj-
ších zimních podmínek

•  Konstrukce dezénových bloků a lamel, v kombinaci s novou generací 
silikové směsi, zajistí skvělou trakci a brzdění na sněhui ledu

•  Otevřený směrový dezén zajistí skvělé samočištění a odvod vody ze 
stopy

• Indexy rychlosti: T, H, V
• Profi l: 45–80
• Ráfek: 13”–17”

• Indexy rychlosti: T, H, V
• Profi l: 35–75
• Ráfek: 15”–20”

• Indexy rychlosti: T, R, Q,
• Profi l: 55–99
• Ráfek: 13”–17”

RA10

•  Výkonné univerzální pneumatiky s označením M+S 

•  Koncipováno pro celoroční použití

•  Široký běhoun a speciální kontury dezénu zajišťují vysoký kilometro-
vý výkon

•  Skvělé trakční a brzdné vlastnosti za každého počasí

•  Optimální poměr cena/výkon

RW06

• Zimní pneumatika pro dodávky a lehká užitková vozidla.

•  Menší dezénové bloky a bohaté lamelování zajistí skvělé trakční a 
brzdné vlastnosti v podmínkách zimního provozu.

• Skvělá ovladatelnost.

•  Rozšířená běžná plocha a rozložení bloků dezénu pro vysoký kilo-
metrový průběh.

DW04

•  Zimní pneumatika pro dodávky a lehká užitková vozidla.

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

•  Vysoký kilometrový výkon

• Indexy rychlosti: R, Q
• Profi l: 70–82
• Ráfek: 14”–16”

Nové označování pneumatik dle EU
Podle nových norem EU má výrobce pneumatik povinost označit pneumatiky 
klasifi kačními údaji o účinnosti spotřeby paliva, přilnavosti na mokrém povrchu 
a vnější valivé hlučnosti pneumatiky. Tímto bude docíleno pozitivního rozvoje v 
oblasti ekonomické a ekologické efektivnosti dopravy, zvýšení bezpečnosti a snížení 
hlučnosti silničního provozu.

M+S M+S

M+SM+S

M+S

Která kritéria jsou testována?

Kritéria testu Štítek Test

Suchá vozovka

Brzdy

Stabilita během jízdy

Ovladatelnost

Mokrá vozovka

Brzdy

Stabilita během jízdy

Ovladatelnost

Aquaplaning

Stabilita v zatáčkách

Hlučnost pneumatik

Vnitřní

Vnější

Valivý odpor

Opotřebování pneumatik

Zkouška rychlosti

Další testovací kritéria
dalších 40 kritérií

Palivová 
účinnost

Přilnavost na
mokrém povrchu

Vnější hluk 
odvalování

od roku 2013
Příklad

C-E C-E 70-73 F-G E 70-73

F-G E 71

E-F-G E-F 70-73

C-E-F C-E 71-72

C-E-F E-F 69-73

C-E-F C-E 70-72
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