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Înfiinţare 

Globalizare 

Tehnologie avansată 

Reînnoire CI 

Aug. 2000 
Lansarea 

mărcii ”NEXEN” 

1942 
Cea mai  veche 

companie de  anvelope 
din Coreea 

70 de ani 
în industria anvelopelor 

din 1942 

Între primii producători 
coreeni de anvelope 

A 3-a uzină 
în Changnyeong, Coreea 

(Mar., 2012 ~) 

Istoria companiei 

A 2-a uzină 
în Qingdao, China 

(2008 ~ ) 
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Unităţi de producţie 

OE & Overseas RE 

PCR / LTR / SUV 

198.000  

2.902 (Noi. 2012) 

Yangsan, Coreea 

19 milioane (2013[E]) 

OE &  RE în China 

PCR /  LTR /  SUV 

495.000  

1.672 (Noi. 2012) 

Qingdao, China 

11 milioane (2013[E]) 

OE & Domestic RE 

PCR / LTR / SUV 

500.000  

805 (Noi. 2012) 

Changnyeong, Coreea 

6 milioane (2013[E]) 

CP 

Focus 

Suprafaţă 

Angajaţi 

Produse 

Locaţie 

Capacitate 

YP QP 

Focus 
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Suprafaţă 

Angajaţi 

Produse 

Locaţie 

Capacitate 

Focus 

Suprafaţă 

Angajaţi 

Produse 

Locaţie 

Capacitate 



America T/C Europe T/C 

Sediul central R&D 

-. Locaţie: Yangsan, Coreea 
-. Angajaţi: 305 

-. Teste reviste. 
Dezvoltare pt. OE America de N. 
Locaţie: Akron, Ohio, SUA. 
Angajaţi: 12 

China T/C -. 

Dezvoltare 

* Anvelope RE/OE pt China 

-. Locaţie: Qingdao, China 
-. Angajaţi: 68 

-. Teste reviste. Dezvoltare pt. 
OE pt. Europa 

Locaţie: Frankfurt, Germania 
-. Angajaţi: 15 

R&D (Cercetare şi Dezvoltare) 

Dae-Gu P/G 
 

 
-. Suprafaţă: 376.800  
-. Locaţie: Changnyeong, Coreea 
-. Angajaţi: 20 
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Furnizor de anvelope OE pentru... 

... GM DAEWOO, Hyundai, KIA, 
Skoda, SSANGYONG, VW. 
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• Anvelopele Nexen N’blue HD vor merge pe aproape toate 
drumurile din Europa cu Volkswagen POLO. Acest model este, 
din ianuarie 2014, anvelopa OE pentru cel mai vândut model al 
producătorului german. N’Blue HD este o anvelopă ecologică, cu 
preformanţe ridicate şi o stabilitate direcţională excelentă. 
• Nexen N’blue HD a fost, de asemenea ales drept model de 
anvelopă OE pentru SKODA. Marca din Republica Cehă va echipa 
cu aceste anvelope modelele de succes Octavia şi Rapid. 

Mari producători de 
automobile din Asia, 
precum Hyundai, Kia, 
Daewoo ori SsangYong, 
au optat pentru 
anvelopele NEXEN ca 
echipament de prim 
montaj.. 



Aprecieri în presă 

Auto Express – test N’blue HD 
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La testul de performanţă pentru anvelope, 
efectuat de AUTO EXPRESS, cea mai mare 
revistă auto britanică, modelul N'blue HD a 
ocupat locul trei în clasamentul general, între 
8 mărci cu reputaţie internaţională. 

AutoBild şi ADAC – test N8000 

RECOMANDABIL 

SATISFĂCĂTOR 

Nexen Tire N8000 obţine calificativul ‘Foarte Recomandabil’ de la 
revista germană AutoBild SportsCars. Astfel, N8000 este acum o 
anvelopă care, pe lângă recunoaşterea internaţională a designului său, 
beneficiază şi de laude pentru performanţele dinamice pe care le oferă. 

FOARTE 
RECOMANDABIL 



Premii şi aprecieri 
 
•În anul 2009, modelele de 
anvelope N7000, N8000 şi 
Winguard Sport se 
impuneau în competiţiile 
de design industrial din 
Coreea. 
•În anii următori, produsele 
NEXEN îşi făceau 
cunoscută prezenţa pe 
podiumurile celor mai 
prestigioase competiţii de 
design, precum: IF Design 
Award, Good Design 2011 
Awards sau chiar Reddot 
Design Award. 
•N9000 primeşte o menţiu-
ne specială la German 
Design Award 2014. 

Premii internaţionale de design 
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Anvelope TURISME 
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N'fera SU1 

Anvelopele UHP oferă aderenţă foarte bună pe asfalt ud şi stabilitate în viraje 

Frânare excelentă 
4 şanţuri asimetrice asigură o ţinută de 
drum optimă şi o scurgere excelentă a apei, 
conferind performanţe de frânare fără egal. 
În particular, performanţele excelente de 
aderenţă sunt posibile chiar şi pe asfalt ud. 

Manevrabilitate excelentă 
Blocurile laterale ale anvelopei N’fera SU1 

sunt create special pentru a oferi performanţe 
mari de stabilitate şi un răspuns excelent la 
manevrele din viraje abordate la viteze mari. 

Durată mare de viaţă 
Ciclul de viaţă al benzii de rulare este 
prelungit prin aplicarea unor compuşi 

inovatori, care rezistă mai bine la 
îmbătrânirea materialului şi a profilului care 

previne uzura pe o singură parte. 

Performanţe excelente pe asfalt ud 
Şanţurile laderale hidrofile 
îndepărtează în mod excelent apa de 
pe suprafaţa de contact, pentru 
performanţe excelente pe asfalt ud. 

Drenare eficientă 
Patru şanţuri asimetrice (3 late + 1 
semi) oferă drenarea eficientă a apei, 
pentru performanţe îmbunătăţite. 



Anvelope TURISME 
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Aderenţă maximă în viraje 
Blocurile laterale şi nervurile de 
pe lateralul căii de rulare au fost 
optimizate pentru a mări aderenţa 
în viraje şi manevrabilitatea pe 
drumuri ude sau uscate. 

Direcţie intuitivă şi precisă 
Tehnologia margini 3D oferă 
aderenţă optimă atât pe ud cât şi pe 
uscat. Controlul precis este asigurat 
de rigiditatea crescută a blocurilor şi 
de distribuţia uniformă a presiunii. 

Stabilitate excelentă în linie dreaptă 
Cele 3 blocuri continue de pe centru, cu 
distribuţie optimă a rigidităţii oferă 
stabilitatea necesară la viteză mare. 

N'fera SU1 

Complet şi superior în deplasare. 
 

Anvelope intuitive, care se 
manevrează perfect şi au aderenţă 

excelentă pe asfalt ud. 



Anvelope TURISME 
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Selectat produs „Recomandabil” de ADAC Germania şi AUTOBILD SPORTSCARS  

N8000 
Orice automobil din segmentul sport sedan primeşte aripi! 
Modelul N8000 are un instinct de competiţie elegant. 

Design asimetric pentru reacţii mai prompte la schimbările de direcţie. 
Anvelopa de înaltă performanţă, care prezintă mai multă stabilitate în 
manevrare în timp ce conduci la viteze mari. Un produs Nexen apreciat, de 
ADAC şi Autobilg Sportscars, în cadrul unor ample teste de performanţă. 

N8000 



Anvelope TURISME 

N8000 

Conduci la infinit 
Design asimetric pentru optimizarea tracţiunii 
 
Design optimizat al blocurilor laterale 
IN – demonstraţie a manevrabilităţii şi tracţiunii excelente cu dispunerea 
optimizată, pe toată circumferinţa, a blocurilor laterale interioare. 
OUT – manevrabilitate susţinută şi performanţe mari de frânare cu un 
exterior dens. 
 
Crastături laterale cu structură organică 
Aderenţă mai bună pe suprafeţele uscate, precum şi pe drumurile ude 
prin designul aerodinamic al crestăturilor intersectate. 
 
 

Manevrabilitate puternică 
Blocuri centrale late pentru aderenţă la viteză mare 
 
Nervuri  centrale drepte 
Aderenţă mai bună la viteză mare şi răspuns prompt  şi aderenţă 
îmbunătăţită în timpul manevrelor. 
 
Design asimetric al benzii de rulare 
Stabilitate mai bună în viraje şi drenare mai bună a apei, la viteze mari, 
graţie designului asimetric al benzii de rulare. 
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Anvelope SUV/LCV 

N’fera RU1 
Cu o ţinută de drum fantastică 

şi manevrabilitate superbă, 
experienţa pe care ai la volan 

trece la un nivel superior. 

ADERENŢA PE UD 
Tehnologia compoziţiei 4G 
furnizează un nivel optim 
de aderenţă atât pe asfalt 
uscat cât şi ud. 

Manevrabilitate 
Rigiditatea îmbunătăţită a 
blocurilor şi construcţia 
echilibrată oferă un nivel 
excelent de 
manevrabilitate şi 
stabilitate în viraje. 

Confort şi 
autonomie 
Compoziţia specială a benzii de 
rulare flancul flexibil şi modelul 
asimetric optimizat al benzii de 
rulare furnizează confort sporit 
şi reduce consumul.. 

Roadian HT SUV/LCV 

Patru caneluri drepte şi late - scurgerea 
excelentă a apei şi performanşe bune la 

acvaplanare  
Profil bine echilibrat şi blocuri gemene - 

performanţe off-road îmbunătăţite  
Blocuri laterale oferă manevrabilitate 

precisă şi progresivă.  
Cinci variaţii aleatorii ale desenului 

flancurilor - design secţional optimizat, 
care reduce zgomotul la rulare. 

Anvelope care satisfac cerinţele pentru mai multe tipuri de 
autovehicule, de la SUV-uri la camionete şi la van-uri, iar toate 
au în comun câteva aspecte importante: oferă o ţinută de drum 
optimă, drenaj excelent pe asfalt umed şi fiabilitate mărită. 

13 



Anvelope de IARNĂ 

W i n g u a r d  S n o w ' G  
Cele trei caneluri late şi drepte 
măresc tracţiunea pe asfalt ud şi 
previn acvaplanarea. Pentru a 
diferenţia acest model de 
anvelopele de iarnă clasice, au 
fost create o serie de linii fluide, 
iar marginile blocurilor au fost 
minimizate pentru a îmbunătăţi 
performanţele fonice şi de uzură. 
Numărul mare de canale de 
drenaj creşte semnificativ 
aderenţa. Cele cinci variaţii 
aleatorii ale desenului de pe 
lateralele benzii de rulare reduc 
zgomotul şi cresc confortul. 

Fulgul de zăpadă 
Toate anvelopele de iarnă şi all-
season de la NEXEN au marcat pe 
lateral fulgul de zăpadă. 

Caneluri fine 
Numărul mare de canale fine cresc semnificativ 
aderenţa pe lapoviţă sau gheaţă. 

Canale mari 
Prezente pe întreaga circumferinţă a anvelopei, 
canalele late augmentează tracâiunea pe ud şi măresc 
eficienţa anvelopei în condiţii de acvaplanare. 

Roadian HT SUV/LCV 

Patru caneluri drepte şi late - scurgerea 
excelentă a apei şi performanţe bune la 

acvaplanare  
Profil bine echilibrat şi blocuri gemene - 

performanţe off-road îmbunătăţite  
Blocuri laterale oferă manevrabilitate 

precisă şi progresivă.  
Cinci variaţii aleatorii ale desenului 

flancurilor - design secţional optimizat, 
care reduce zgomotul la rulare. 
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48 

6,015 
5,169 

1,498 
1,497 

71 

89 

5,847 
6,198 

739 
22 

1,226 

47 

2,553 
2,287 

16 
331 314 

2,529 
1,883 

44 

16 
485 616 

Unit vândute `11 Distribuitor 

Vânzări la nivel global 

(Unit : EA/1000buc) 

1,434 

6,779 

7,656 

America de N 

America de S 

Europa 

CIS 

E Mijlociu 

Africa 

Asia 

Oceania 

Coreea 

Unit vândute `12 
15 

Vânz. `11 Vânz. `12 Distribuitor 

RE 21,416 23,919 1,787 

OE 3,602 4,686 

Total 25,018 28,605 1,787 



Situaţia Vânzărilor 

Producătorul de anvelope cu cea mai mare creştere 
 
 

 Top 6 la UHP în SUA 
 
 

 Furnizorul M/S Nr. 1 în U.K 
 
 

 Furnizor important în Coreea 

[Unităţi : Mil $] 
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1. Media CAGR (Rata Anuală Compusă de Creştere) pe 10 ani pentru Hankook & Kumho Tires Coreea 



U.K Germania 

Rusia 

Italia 

Austria 

Dubai 

Singapole 

Australia 

Canada 

S.U.A. 

Columbia 

Brazilia 

Franţa 

Africa de S 

China 

Coreea 

Filială externă 

Centru R&D Fabrică 

Reţea globală 

America de S: 26 

Asia&Pacific : 21 

Europa5: 451 

America de N : 104 

Est Mijl.&Africa: 30 

China : 21 

Rusia : 3 

Turcia 

Centru extern de vânzări 
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AN CENTRU 
R&D 

FABRICI OVERSEAS A/S 

Centru de vânzări FILIALĂ 

2012 4 3 5 12 256 



Creştere sustenabilă cu 
contribuţie socială 

Dobândirea unui nivel de 
competitivitate mare, la nivel global 

(Marcă, tehnologie şi inovaţie SCM) 

Inovaţie şi 
creativitate 

Să facem un salt înainte, pentru a ajunge 
 

în TOP 10 la nivel mondial 

Vânzări nete de 80milioane unităţi, până în 2020 

(Creştere în segmentul OE premium) 

Viziune pe termen lung 
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