Panoráme hôr
svedčí originál
Originálne kompletné zimné kolesá
Neexistuje zlé počasie, len nevhodné obutie. Kompletné zimné kolesá z rady Originálne príslušenstvo sú
perfektnou kombináciou štýlu a funkčnosti. Jednoducho sa čistia a sú veľmi odolné, najmä voči soli a posypu.

7 dôležitých faktov, ktoré by ste mali vedieť
zmes letných pneumatík začína tvrdnúť už pri 7 °C, čím sa znižuje ich priľnavosť k povrchu
zimné pneumatiky majú lepší brzdný výkon na snehu, námraze a mokrej vozovke
prezúvať „až keď nasneží" je neskoro
hĺbka dezénu menej ako 4 mm nie je vhodná na cestu v zimných podmienkach
brzdná dráha celoročných pneumatík je až o 11 m dlhšia
zimné pneumatiky len na hnacej náprave nepostačujú
aj vozidlá s 4x4 potrebujú zimné kolesá

Pneumatiky stvorené pre zimu
Vďaka špeciálnej behúňovej zmesi a konštrukcii
dezénu majú zimné pneumatiky lepšiu priľnavosť
na zľadovatených a mokrých zimných vozovkách
a zvyšujú tak bezpečnosť jazdy.
Bloková štruktúra zimných pneumatík umožňuje
efektívne priľnutie k vozovke pokrytej snehom

a ľadom. Zimné pneumatiky prinášajú výhody
nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj v oblasti
ekonomiky prevádzky.
Vyberte si tie správne na základe parametrov, ako
sú napr. hluk, spotreba paliva, brzdenie na snehu,
priľnavosť na mokrom povrchu či kilometrový výkon.

Bezpečný dezén na zimnú sezónu
Brzdenie na snehu
Zimné pneumatiky
Brzdná dráha kratšia o 31 metrov
Letné pneumatiky

Brzdenie z 50 km/h

Zostatková rýchlosť 35,4 km/h

Vplyv hĺbky dezénu
8 mm

4 mm

Zostatková rýchlosť 27,9 km/h
Brzdná dráha dlhšia o 14 metrov

O bezpečnosti rozhoduje zmes.
Nerobte kompromisy.
S klesajúcimi teplotami a príchodom jesene sa
bezpečnosť na cestách stáva ešte dôležitejšou.
Vďaka inovatívnej behúňovej zmesi zostanú zimné
pneumatiky pružné, aj keď teploty klesnú hlboko
pod bod mrazu.

Bezpečne aspoň so 4 mm dezénom.
Odborníci sa zhodujú na tom, že pneumatiky
s hĺbkou dezénu menšou ako 4 mm nie sú vhodné
na jazdu v zimných podmienkach. Okrem toho môže
ich používanie pri teplotách pod 7 °C zvýšiť riziko
dopravnej nehody. Čím je dezén plytší, tým je brzdná
dráha vozidla dlhšia. Z toho dôvodu je nutné hĺbku
dezénu zimných pneumatík skontrolovať ešte pred
začiatkom zimnej sezóny.

Definované bezpečnosťou
Symbol „snehová vločka na horách“ označuje zimné pneumatiky podľa
štandardu založeného na pravidlách UNECE, ktoré platia aj v krajinách Európskej
únie. Výkon takto označených zimných pneumatík na snehu sa musí preukázať
prostredníctvom objektívnych testov a musí spĺňať stanovené limity. Tieto
pneumatiky zaisťujú vysoký výkon z hľadiska bezpečnosti a kontroly riadenia
na snehu, zľadovatených vozovkách a pri nízkych teplotách.
Symbol M+S predstavuje pneumatiku, ktorej vzorka, behúňová zmes a štruktúra
sú primárne navrhnuté tak, aby zabezpečovali lepší rozjazd a ovládateľnosť vozidla
pri jazde na zasnežených vozovkách.

Aby vás zima neprekvapila, poraďte sa u vášho autorizovaného servisného partnera, ktoré
Originálne kompletné zimné kolesá sú pre vás tie správne. Tešíme sa na vás!

