GAMA DE ANVELOPE PREMIUM
PENTRU AUTOTURISME, SUV/4x4 ȘI AUTOUTILITARE

Bridgestone: partener global al Jocurilor Olimpice
Nimeni nu s-a născut Olimpic. Se devine Olimpic. Olimpicii
sunt modelaţi nu doar din forţă şi viteză - sunt făcuţi din alt
material - ci şi din rezistenţa de a rămâne puternici în cele
mai dure condiţii. Aceștia dau dovadă de o concentrare
totală pentru a menține direcția și a-și realiza visurile. Noi
recunoaștem aceste trasee și susținem oamenii în drumul
lor de decenii. Oricare ar fi călătoria lor, indiferent de
condiții, aceasta este pasiunea noastră. Așa că, indiferent
de ceea ce doriți să obțineți – glorie olimpică sau ceva

mai simplu – să vă mențineți direcția, să vă păstrați
autenticitatea și să vă urmați visul.
Noi înțelegem că această călătorie este la fel de
importantă ca și destinația. Acesta este motivul pentru
care Bridgestone este extrem de mândră să fie Partenerul
global oficial al Jocurilor Olimpice până la Jocurile Olimpice
din 2024.

EXISTĂ O PANĂ CARE VĂ AȘTEAPTĂ SPECIAL PE DUMNEAVOASTRĂ

CONTINUAȚI SĂ CONDUCEȚI ÎNCĂ 80 KM CU MAXIMUM 80 KM/H*
Acestea pândesc pe marginea drumului. Acestea se găsesc în mijlocul
autostrăzii. Acestea așteaptă doar să vă rețină și să vă îngreuneze
situația. Există multe tipuri de perforări în lume și există una care vă
așteaptă pe drum special pe dumneavoastră. Din fericire, cu anvelopele
Bridgestone DriveGuard Run-Flat Technology**, nu aveți niciun motiv să
vă stresați.
Proiectată pentru toate vehiculele de pasageri, tehnologia inovatoare
Bridgestone DriveGuard vă permite să mențineți controlul după o
pană și să vă continuați călătoria în siguranță pe o distanță de 80 km
la o viteză de până la 80 km/h, până când puteți vulcaniza sau înlocui
anvelopa în siguranță.

Pentru autovehiculul dumneavoastră
Proiectat pentru orice autovehicul
de pasageri dotat cu TPMS*

Siguranță și comoditate
Vă oferă liniște pentru, practic, toate
tipurile de deteriorări ale anvelopelor

Tehnologia Bridgestone DriveGuard este însoțitorul ideal pentru aproape
orice situație de pe drum — vă ajută să fiți în siguranță și vă permite să
vă continuați deplasarea în mod eficient, oferindu-vă liniște.
Tehnologia DriveGuard Run-Flat este integrată în prezent în liniile
de produse principale Turanza T005 și WeatherControl A005 de la
Bridgestone.

*	 Distanța de deplasare după o pană poate varia în funcție de încărcarea autovehiculului, temperatura exterioară și de momentul în care Sistemul de monitorizare a presiunii anvelopei (TPMS) este activat.
Anvelopele Bridgestone DriveGuard nu sunt disponibile în prezent pentru furgonete și sunt disponibile doar pentru autoturismele echipate cu Sistem de monitorizare a presiunii anvelopei (TPMS).
**	 Respectă standardul ISO 16992-2018 Anvelope cu mobilitate extinsă

Stăpânește parcursul, indiferent de anotimp.
Cel mai bun coeficient de aderență pe
carosabil ud din clasa sa
Clasa „A” de etichetare UE, cea mai bună clasificare
pentru aderenţa pe carosabil ud

Performanță sigură pe zăpadă
Marcaj atestat 3PMSF (fulg de zăpadă
încadrat de 3 vârfuri de munte)

Rezistență superioară la uzură
Kilometraj similar cu anvelopele noastre
premium de vară

DISPONIBILE ACUM CU TEHNOLOGIA
DRIVEGUARD RUN FLAT (RFT)

INTEGRATĂ PENTRU DIMENSIUNILE SELECTATE

Faceți cunoștință cu anvelopele touring premium
care oferă siguranța, fiabilitatea și controlul de
care depindeți, tot timpul anului. De pe autostradă
se ajunge la o frână neașteptată în oraș, pe drumuri
uscate, umede sau ocazional înzăpezite...
Bridgestone Weather Control A005 sunt construite
pentru a rezista provocărilor zilnice pe parcursul
anotimpurilor, fără a-și compromite rezistența la
uzură. Vă oferă liniștea unui control excelent pe
ploaie și performanță certificată pe zăpadă,
combinată cu confortul unui singur set de
anvelope. Pentru performanță de durată, indiferent
de anotimp.

Stăpâniți şoseaua, chiar și într-o zi ploioasă
Pentru cei care doresc un control superior în
condiții dificile de condus, Bridgestone Turanza
T005 oferă cea mai bună frânare* și aderență* din
clasa sa, chiar și într-o zi umedă și ploioasă. De
la virajele uşoare pe autostradă până la frânarea
neașteptată în oraș, puteți conta pe performanța
Bridgestone pentru a vă ajuta să stăpâniți parcursul,
indiferent de unde vă duce drumul.

Cea mai bună din clasa sa la
performanţa pe carosabilul umed
The highest rated tyre for braking
and cornering in the wet*

Clase de etichetare remarcabile

Gamă completă din clasa A de etichetare
UE pentru aderența pe carosabilul
umed, și B pentru rezistența la rulare

Rezistență superioară la uzură
Kilometraj semnificativ îmbunătăţit
față de predecesoare**
DISPONIBILE ACUM CU TEHNOLOGIA DRIVEGUARD
RUN FLAT (RFT)

INTEGRATĂ PENTRU DIMENSIUNILE SELECTATE

*	I s-a acordat cea mai înaltă clasificare pentru frânare și virare pe carosabil ud de
către organismul independent de testare și certificare a anvelopelor, TÜV SÜD.
Referinţă: În comparație cu performanța a 4 principali competitori din același
segment: Michelin Primacy 4, Continental Premium Contact 5, Good Year Efficient
Grip Performance, Pirelli Cinturato P7. Test executat de TÜV SÜD la solicitarea
Bridgestone, în iunie 2018, la ATP Papenburg, pe o anvelopă de dimensiunea
205/55 R16 91V. Anvelope achiziționate pe piața europeană de TÜV SÜD.
Autoturismul de testare: VW Golf 7. Raport nr. [713126981]
**	Pe baza testelor interne, îmbunătățire cu 11 % a rezistenței la uzură față de
produsul precedent, Bridgestone Turanza T001 EVO.

PRECIZIA PURĂ A
ADERENȚEI PE ȘOSEA
Doriţi să depăşiţi limitele cu ajutorul autovehiculului dvs.
de mare performanţă. Bridgestone vă oferă anvelopa
cu care să realizaţi acest lucru. Anvelopa Potenza S001,
cu o proiectare extrem de avansată, oferă o putere
senzaţională, un control de precizie şi performanţe cu
adevărat sportive, pe carosabil ud sau uscat. Oferind
şi un nivel excelent de confort şi de eficienţă, această
anvelopă redefineşte termenul de „înaltă performanţă”.
Performanţă la viteză mare
Stabilitate şi contact optim cu
carosabilul la viteză mare

Control pe carosabil ud
Tracţiune ridicată şi manevrabilitate
stabilă pe suprafeţe ude

Aderenţă
Performanţă sportivă pură cu aderenţă
excelentă şi reacţie de precizie

ACCEPTAȚI PROVOCAREA ȘOSELEI
CU ÎNCREDERE TOTALĂ
Nu se ştie niciodată ce apare după colţ. De aceea,
gama Dueler de la Bridgestone are grijă să fiţi pregătiţi
pentru orice. Anvelopa Dueler H/P Sport este proiectată
pentru a corespunde celor mai solicitante condiţii
şi aşteptărilor şoferilor prin performanţe precise şi
veritabile ajustate cu siguranţă, durabilitate şi confort.

Confort
Deplasare lină
şi confortabilă

Control pe carosabil ud
Tracţiune ridicată şi manevrabilitate
stabilă pe suprafeţe ude

Robusteţe
Design robust, construcţie
extra durabilă

SUFICIENT DE PUTERNICĂ
PENTRU ORICE AVENTURĂ
Ajungeți acolo unde nu ați mai ajuns cu nicio anvelopă înainte.
Indiferent unde mergeți, Dueler A/T 001 este suficient de
puternică pentru orice provocări ce pot apărea în timpul unei
călătorii. Concepută pentru performanțe atât pe șosea, cât și pe
teren accidentat, această anvelopă este ideală pentru cucerirea
terenului dur în orice anotimp. Designul robust și rezistența
acesteia la acvaplanare vă ajută să fiți în siguranță. Dueler A/T 001
este pregătită pentru explorare. Așadar, ce mai așteptați?
Pentru aventurieri
Construită pentru performanțe atât pe șosea, cât
și pe teren accidentat, cu praf, noroi și pietriș

Performanță în orice anotimp
Concepută pentru a vă transporta cu încredere
la destinație, chiar și în condiții de iarnă grea

Protecție de ultimă generație
Un model robust al benzii de rulare oferă
rezistență excepțională la acvaplanare, contribuind
la siguranța dvs. pe carosabilul umed

DUCEȚI MAI DEPARTE
AFACEREA DVS.
Vreți să rămâneți cu mai mulți bani în buzunar?
Începeți cu lucrurile mărunte! Cu noul Duravis
R660 vă puteți asigura un cost total mic pe
kilometru datorită kilometrajului remarcabil,
durabilității ridicate și performanței foarte bune
pe carosabil umed. Pentru lucrări sigure, fiabile
și rentabile, Duravis este alegerea evidentă.

Economie
Distanţă parcursă mare combinată
cu economie de carburant

Control pe carosabil ud
Tracţiune ridicată şi manevrabilitate
stabilă pe suprafeţe ude

Robusteţe
Design robust, construcţie
extra durabilă

REGULAMENTUL EUROPEAN
PRIVIND ETICHETELE
ANVELOPELOR

CRITERII DE PERFORMANŢĂ
ALE ANVELOPELOR

3 clase de la 1 (cel mai silenţios)
la 3 (cel mai puţin silenţios)

ZGOMOTUL
EXTERIOR

Începând din 1 noiembrie 2012, toate anvelopele pentru
autoturisme vândute în Uniunea Europeană trebuie
etichetate cu o etichetă oficială UE pentru anvelope.
Această etichetă conţine informaţii despre trei criterii
importante: aderenţa pe teren umed, eficienţa consumului
de carburant şi zgomotul exterior. Totuşi, finalul poveştii
este departe atunci când se pune problema evaluării
performanţelor anvelopelor.
Din acest motiv, Bridgestone investeşte în anvelope care
oferă o siguranţă şi un confort premium pe întreaga
lor durată de exploatare, într-un interval mai mare de
condiţii şi în câteva alte zone neacoperite de către noua
etichetă. Zone cum ar fi manevrabilitatea pe carosabilul
umed, performanţa frânării pe suprafeţe uscate,
stabilitatea la viteze ridicate, rezistenţa la acvaplanare,
rezistenţa la uzură, confortul şi zgomotul din interior.
În cazul anvelopelor de iarnă, Bridgestone dezvoltă, de
asemenea, tehnologii avansate pentru compus şi banda
de rulare pentru a asigura caracteristicile superioare de
manevrabilitate, frânare, accelerare şi reacţie în viraje la
temperaturi scăzute şi pe zăpadă şi gheaţă. Împreună,
toate aceste criterii spun povestea adevărată din spatele
anvelopelor premium şi vă îndrumă la cumpărarea
anvelopelor adecvate pentru cerinţele dvs. de condus.

ZGOMOTUL EXTERIOR

Zgomotul exterior al anvelopei este măsurat
în decibeli (dB) și comparat cu noile niveluri
europene de zgomot exterior al anvelopelor,
introduse în 2016.

EFICIENŢA
CONSUMULUI
DE COMBUSTIBIL

ADERENŢA
PE SUPRAFAŢA
UMEDĂ

ALTE CRITERII

CRITERII PENTRU
ZĂPADĂ

CRITERII PENTRU
CAROSABILUL USCAT

CRITERII PENTRU
CAROSABILUL UMED

• Stabilitate
• Manevrabilitate
• Frânare

• Manevrabilitate
• Frânare / ABS
• Acvaplanare dreaptă
•T
 racţiune
• Acvaplanare în viraj
• Cerc pe carosabilul umed

CRITERII PENTRU
ZGOMOT

CRITERII PENTRU
UZURĂ

• Zgomotul
din interior

CRITERII PENTRU
GHEAŢĂ

1 undă sonoră
= cu 3 dB sub limita europeană
2 unde sonore
= în conformitate cu limita
europeană
3 unde sonore
= în conformitate cu vechile limite
europene. Vânzările sunt totuși
permise până în 30 aprilie 2019
pentru data DOT a fabricației până
la 4316

ADERENŢA PE
SUPRAFAŢA UMEDĂ

6 clase de la G (cel mai puțin
eficient) la A (cel mai eficient)

de la A (cel mai bun)
la G (cel mai slab)

Rezistenţa la rulare a anvelopelor este
un factor care poate afecta consumul de
carburant. Cu cât este mai mică rezistenţa
la rulare, cu atât se reduce cantitatea de
carburant necesară deplasării vehiculului, şi
cu atât sunt generate mai puţine emisii de
carbon. Diferenţa la consumul de carburant
între anvelopele de clasa A şi G poate ajunge
până la 7,5%*. Pentru un autoturism mediu,
adică în jur de 0,65 l la 100 km.
Consumul de carburant
Consum mărit cu peste 0,65 litri/100 km în medie
de la A la G

A

Reacţia la frânare este un element important
al performanţei anvelopei în condiţii de
umiditate şi este esenţială pentru siguranţă.
Diferenţa la distanţa de frânare dintre
avelopele de clasa A şi G poate ajunge până la
30%*. De exemplu, pentru un autoturism care
se deplasează cu 80 km/oră, acest lucru poate
însemna până la 18 m în cazul frânării totale în
condiţii de umiditate.

Distanţa de frânare
cu până la 18 m mai lungă
(frânare totală la 80 km/oră)

B
C
E
F
G

> 0,65 l /100km vs A

A

B

C

E

F

*Performanța măsurată în conformitate cu metodele de testare stabilite
de Regulamentul CE 1222/2009. Evaluarea impactului SEC (2008) 2860 a
Comisiei Europene.

• Frânare / ABS
• Orientare laterală

*Proporţii pe baza criteriilor de testare ADAC pentru anvelopele de vară |

EFICIENŢA CONSUMULUI
DE COMBUSTIBIL

= Numai iarna
Notă: zgomotul exterior nu are legătură cu zgomotul din interiorul
vehiculului.

Notă: când vine vorba de economisirea carburantului, întreţinerea
anvelopelor este la fel de importantă. Valorile exacte depind de tipul
vehiculului, condiţiile de drum şi stilul de condus. Condusul ecologic poate
reduce semnificativ consumul de carburant. Site-ul web al Comisiei Europene:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficientproducts/tyres

*Când este măsurată conform metodei de testare stabilite în Regulamentul
CE 1222/2009
Notă: mai mulţi alţi factori afectează siguranţa dvs. pe carosabilul umed şi
uscat. Distanţele pot varia în funcţie de tipul autovehiculului şi de condiţiile
de drum.

PATRU SFATURI PENTRU ANVELOPE
MAI SIGURE
1. Alegeţi o anvelopă care se
potriveşte stilului dvs., autovehiculului
dvs. şi condiţiilor de deplasare
Nu faceţi compromisuri în privinţa
siguranţei atunci când alegeţi anvelopele.
Eticheta europeană pentru anvelope vă
poate ajuta, dar reţineţi că nu înseamnă
totul. Siguranţa şi confortul dvs. cere
anvelopelor dvs. cea mai bună performanţă
în toate condiţiile de carosabil şi de vreme,
pe întreaga lor durată de utilizare. Dacă
aveţi îndoieli, consultaţi un specialist în
anvelope.

SIGURANŢA ANVELOPEI
CONTEAZĂ
Anvelopele dvs. sunt singurele obiecte care stau
între dvs. şi situaţiile potenţial periculoase de pe
şosea. De aceea este esenţial să alegeţi anvelopele
corespunzătoare şi să le păstraţi în stare optimă
pentru a fi în siguranţă, dvs. şi cei dragi dvs. cât
timp vă aflaţi pe şosea.

3. Verificaţi presiunea anvelopei
cel puţin o dată pe lună
Este normal ca toate anvelopele să aibă
scurgeri de aer în timp. De aceea trebuie să
verificaţi presiunea anvelopelor la fiecare
realimentare sau cel puţin o dată pe lună.
Anvelopele insuficient umflate au o durată
de exploatare redusă, compromit în mod
serios manevrabilitatea autovehiculului şi
cresc consumul de carburant.

2. Verificaţi adâncimea profilului şi
schimbaţi la timp anvelopele uzate*
Profil mai mare înseamnă aderenţă mai
mare pe carosabil ud. Este atât de simplu!
Verificaţi cu regularitate adâncimea
profilului, fie cu un şubler de măsurare
a adâncimii profilului, fie urmărind
indicatoarele de adâncime incluse pe
anvelope. Asiguraţi-vă că aţi verificat toate
cele patru anvelope şi în câteva locuri
diferite de-a lungul fiecărui canal principal.
* În Europa, adâncimea minimă legală este 1,6mm.

4. Verificaţi dacă sunt deteriorate
sau uzate neuniform
Tăieturile, fisurile, rupturile sau corpurile
străine înfipte în anvelope pot duce la
crearea de puncte slabe din care pot rezulta
dezumflarea bruscă sau explozia anvelopei.
Aceste situații periculoase pot fi evitate
cu uşurinţă verificând cu regularitate atât
banda de rulare cât și ambele laturi ale
anvelopelor.

WEATHER CONTROL
A005

GAMA
DIMENSIUNI
WEATHER CONTROL A005

Janta

TURANZA T005

Serii

Simbol de viteză

35 > 70

H-V-W-Y

45 > 65

H-V-W-T

A005 RFT

Janta

Serii

Simbol de viteză

14” > 21”

35 > 70

H-V-W-Y

INFORMAȚII PRIVIND ETICHETELE ANVELOPELOR

16” > 18”

35 > 65

V-W-Y

70 > 72

INFORMAȚII PRIVIND ETICHETELE ANVELOPELOR

70 > 72

A

B-C

SUV/4x4

71 > 73

H-S-T

Janta

16” > 21”

INFORMAȚII PRIVIND ETICHETELE ANVELOPELOR
dB
DUELER A/T 001

C

W-Y

Serii

INFORMAȚII PRIVIND ETICHETELE ANVELOPELOR
dB

35 > 65

H-V-W-Y

A-B-C-E

-

67 > 73

B-C

-

69 > 73

E-C

Y

dB
POTENZA S001 EXT

C-E

A-B-C

-

69 > 73

C
E

SIMBOL VITEZĂ:

Janta

Serii

45 > 55

V-W-Y

72 - 73
DUELER H/P SPORT

A-B-C-E

-

69 > 73

DUELER H/P SPORT EXT

A-B-C

-

Valori indisponibile în momentul tipăririi. Vă rugăm să consultați informațiile despre produs pe pagina de internet www.bridgestone.ro

17” > 20”

DIMENSIUNEA
ANVELOPEI:

DATA PRODUCŢIEI:
0814

Cifrele indică lăţimea anvelopei
(275mm), înălţimea (40% din
lăţime) şi diametrul jantei
(19 inch).

70 > 73

Janta

Serii

Simbol de viteză

V-W-Y

14” > 16”

60 > 75

H-R-S-T

DUELER H/P SPORT RFT

dB
DURAVIS R660

B-C

71 > 73

E

B

INFORMAȚII PRIVIND ETICHETELE ANVELOPELOR

dB

E

Săptămâna şi anul producţiei (în acest caz,
săptămâna 8 din anul 2014). Bridgestone
recomandă înlocuirea anvelopelor mai vechi
de 10 ani.

INFORMAȚII GENERALE

Simbol de viteză

DURAVIS R660

35 > 55

Litera corespunde vitezei maxime cu care
poate rula anvelopa (Y = 270km/h). Aceasta
poate fi în general mai mare decât viteza
maximă a autovehiculului Dvs. Există câteva
excepţii pentru anvelopele de iarnă şi cateva
derogări în alte ţări.
D

275/40 R19

DURAVIS R660

INFORMAȚII PRIVIND ETICHETELE ANVELOPELOR

dB

E-C

A-B-C-E-F

DUELER H/P SPORT RFT

INFORMAȚII PRIVIND ETICHETELE ANVELOPELOR

B-C-E-F

30 > 55

B

A

INFORMAȚII PRIVIND ETICHETELE ANVELOPELOR

INFORMAȚII GENERALE

Simbol de viteză

DUELER H/P SPORT EXT

19” > 20”

18” > 19”

AUTOVEHICULE UTILITARE

DUELER H/P SPORT

55 > 85

35 > 55

Simbol de viteză

POTENZA S001 EXT

DUELER H/P SPORT

INFORMAȚII GENERALE

DUELER A/T 001

C-E

70 > 72

A

DUELER H/P SPORT

Simbol de viteză

V-W-Y

Serii

POTENZA S001 RFT

ALL SEASON - ALL TERRAIN - 4X4

Serii

30 > 55

Janta

POTENZA S001

A-B

A-C

DUELER A/T 001
INFORMAȚII GENERALE

Simbol de viteză

dB

TURANZA T005 RFT

A005 RFT

15” > 20”
17” > 21”

TURANZA T005

A

E

C

A

INFORMAȚII GENERALE

Serii

POTENZA S001 EXT

dB
A005

Janta
POTENZA S001

TURANZA T005 RFT

C-E

ANVELOPE ABC

POTENZA S001
INFORMAȚII GENERALE

TURANZA T005

15” > 18”

DURAVIS
R660

DUELER
A/T 001

Anvelopele conţin de fapt foarte multe informaţii
Următoarele sfaturi vă ajută să descifraţi cele mai importante detalii

INFORMAȚII GENERALE

A005

Janta

DUELER
H/P SPORT

AUTOTURISME

INFORMAȚII GENERALE

15” > 17”

POTENZA
S001

Y

ALL SEASON

15” > 20”

TURANZA
T005

C-E

A-B

71 - 72

SIMBOLUL CELOR TREI VÂRFURI MUNTOASE/FULG DE NEA

INDICE DE SARCINĂ:
105
Codul indică greutatea maximă pe
care anvelopa o poate transporta
la viteza specificată de simbolul de
viteză (105 = 925kg).

D

Acest simbol prezintă un fulg de nea cu trei
vârfuri pe fundal. Acesta confirmă faptul
că anvelopa este potrivită pentru condiții
meteorologice solicitante și că își menține
performanța la temperaturi sub 0 grade

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA ZAVENTEM, SUCURSALA BUCURESTI
Bulevardul Dacia 153-155, Sector 2, Cod postal 020065, Bucuresti, Romania
www.bridgestone.ro
Informaţiile cuprinse în această publicaţie sunt furnizate numai în scop de îndrumare. Nu se asumă nicio responsabilitate pentru pierderi sau daune cu excepţia celor enunţate în prezentul document.
Toate datele furnizate pot fi supuse revizuirii după data publicării. Creaţie şi realizare: Unides. Tipărit de către Unides. 01/19
[ S19-BS-002-RO ]

