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Opony warte uwagi

Wiosna 2019

Opony Cooper produkowane są przez amerykańską firmę od 1914 roku
w Akron, w stanie Ohaio. Ponad 100-letnie doświadczenie pozwala firmie
Cooper na produkcję opon na najwyższym poziomie, które przechodzą
rygorystyczne testy w centrum badawczym niedaleko San Antonio
w Teksasie.

Cooper CS 2
Wysokiej jakości opona letnia, zaprojektowana do codziennego użytku. Przeznaczona
do samochodów kompaktowych oraz klasy
średniej.
• Asymetryczny wzór bieżnika zapewnia cichą pracę opony.
• Bardzo dobra przyczepność na suchej,
jak i mokrej nawierzchni.
• Bardzo dobre właściwości jezdne na nieutwardzonych drogach: żwir, piasek, błoto.
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Cooper CS 7
Cooper cs 7 to następca opony Cooper
CS2, przeznaczona do samochodów kompaktowych. Produkowana jest w przedziale od 14” do 15”.
• B ardzo cicha opona z poziomem hałasu
nieprzekraczającym 68 db.
• B ardzo dobra przyczepność na poziomie
„B” wg norm UE.
• O pona charakteryzuje się długimi przebiegami.

Cooper Zeon CS 8
Cooper Zeon CS 8 to opona stworzona do
samochodów o wysokich osiągach, przeznaczona dla bardzo wymagających kierowców.
Produkowana w rozmiarach od 15” do 18”.
• Doskonała odporność na aquaplaning.
• Wyjątkowo dobra przyczepność na suchej
i mokrej nawierzchni (poziom „A” wg etykiety UE).
• Niski poziom emisji hałasu.
• Posiada rant ochronny na felgę w każdym
rozmiarze.
• Wear indicator – wskaźnik zużycia opony,
który może również sugerować problemy
ze zbieżnością.
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Cooper Zeon CS Sport
Zeon CS Sport to opona UHP przeznaczona dla entuzjastów szybkiej, sportowej jazdy, zapewniająca doskonałą przyczepność
i krótką drogę hamowania. Produkowana
w rozmiarach od 17” do 20”.
• Najwyższa klasa przyczepności („A”) według etykiety UE.
• Niski poziom emisji hałasu.
• Bardzo dobra reakcja opony na skręcanie,
hamowanie i przyspieszanie.
• Poprawiona droga hamowania.
• Nowoczesna, sportowa mieszanka.

Cooper ZEON 4XS Sport
Opona średniej klasy, zaprojektowana do samochodów z napędem na cztery koła, sportowych oraz SUV. Skonstruowana z myślą
o samochodach z najwyższej klasy. Produkowana w rozmiarach od 16” do 21”.
• Wyjątkowa przyczepność na mokrej i suchej nawierzchni („A” wg norm etykiety UE).
• Niskie opory toczenia.
• Wyjątkowo niska emisja hałasu.
• We wszystkich rozmiarach posiada rant
ochronny na felgę.
• Drugie miejsce w testach ADAC w rozmiarze 215/65r16.

5

Opony warte uwagi

Cooper Discoverer A/T³™
Sport
Opona przeznaczona do samochodów terenowych oraz z napędem 4X4, umożliwiająca
jazdę zarówno po drogach utwardzonych,
jak i w terenie. Produkowana w rozmiarach
od 15” do 20”.
• Bardzo dobre oczyszczanie opony z kamieni, żwiru oraz błota.
• Przeznaczona do wszechstronnej jazdy.
• Posiada oznaczenie M+S na oponie.
• OWL- białe napisy na oponie.

Cooper Discoverev S/T
MAXX™ POR
Dzięki opatentowanej konstrukcji Armor®
oponę cechuje wyjątkowa trwałość oraz odporność na warunki terenowe. Opona została sprawdzona w Rajdzie Dakar w 2018 roku.
Produkowana w rozmiarach od 15” do 20”.
• Odporna na przecięcia.
• Wyjątkowa trwałość opony.
• Wzór bieżnika pomaga samooczyszczeniu
się opony z kamieni oraz błota.
• Wyprodukowana w USA.
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Cooper Discoverer STT
PRO™ P.O.R.
Opona przeznaczona do najcięższych warunków terenowych, do samochodów off-road
z opatentowaną konstrukcją Armor Tek³®,
dzięki której opona jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na warunki terenowe, jakie
czekają na wielbicieli takich sportów motoryzacyjnych. Produkowana w rozmiarach od
15” do 22”.
• Unikalny wzór bieżnika zwiększający stabilność oraz zmniejszający hałas.
• Konstrukcja opony zwiększająca odporność
na przecięcie.
• Zwiększona przyczepność na błocie i miękkich powierzchniach.
• Samooczyszczający się bieżnik opony.
• Wyprodukowana w USA.

NOWOŚĆ
Cooper Discoverer ATT
Nowa opona przeznaczona do samochodów
typu SUV/4x4. Wyprodukowana w 14 rozmiarach: od 16” do 19”, opona nadająca się
do jazdy po szosach, jak i w terenie.
• Odporna na uszkodzenia mechaniczne.
• Bardzo dobra przyczepność.
• Oznaczenie M+S.
• D ługie przebiegi.
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NOWOŚĆ
Cooper Evolution MTT
Jest to nowa opona off-road dla profesjonalistów, przeznaczona do ciężkich warunków
terenowych. Konstrukcja boków opony odporna na uszkodzenia. Produkowana w rozmiarach od 15” do 17”.
• Maksymalna wytrzymałość i przyczepność w terenie.
• Przeznaczona do jazdy w warunkach terenowych (80%).
• Białe napisy na boku opony.
• Oznaczenie M+S.
• Większa żywotność opony.

NOWOŚĆ
Cooper Evolution
VAN/(AV 11)
Wysokiej jakości opona klasy średniej do
samochodów dostawczych. Zastępuje dostawczą oponę AV 11. Produkowana w rozmiarach od 14” do 16”.
• Wysokiej jakości mieszanka, zapewniająca
długie przebiegi opony.
• Opona dostosowana do ciężkich ładunków.
• Bardzo dobra przyczepność na suchej
i mokrej nawierzchni.
• Wzmocniona boczna ściana opony odporna na uszkodzenia.
• Evolution van – zmieniona konstrukcja
ściany bocznej w porównaniu do AV 11
•E
 volution van to nowa, ulepszona mieszanka.
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Sumitomo to japoński producent opon z ponad 100-letnim doświadczeniem, który zdobył godną pozazdroszczenia reputację dzięki innowacyjnym projektom precyzyjnej inżynierii oraz wysokiej jakości produktom.
Sumitomo Rubber Industries to piąty producent opon na świecie.

Sumitomo BC 100
Sumitomo BC 100 jest przeznaczona do samochodów klasy średniej oraz SUV, produkowana w rozmiarach od 13” do 19”. Opona
gwarantuje bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.
•A
 symetryczny wzór bieżnika, dzięki któremu opony BC 100 emitują niski hałas.
•B
 ardzo dobra przyczepność na mokrej nawierzchni.
•M
 ieszanka bieżnika o wysokiej zawartości
krzemionki i nowego polimeru.
•S
 zybkie odprowadzenie wody spod czoła
bieżnika.
• Ponadstuletnie doświadczenie w produkcji opon.
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NOWOŚĆ
Sumitomo SL 727
Opona przeznaczona do samochodów dostawczych, przystosowana do ciężkich
ładunków. Produkowana w rozmiarach od
15” do 16”
• Wzmocniona konstrukcja opony.
• D ługie przebiegi.
• Zwiększona nośność opony.
• N iskie opory toczenia.
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Falken to japońska marka, która została wprowadzona na rynek przez
koncern Sumitomo z myślą o oponach do samochodów o wysokich osiągach. Opony Falken są wykorzystywane w sportach motoryzacyjnych,
między innymi w takich wyścigach jak: The American Le Mans, British
Drift Championship.

Falken SINCERA 832 EC
Wysokiej klasy opona letnia, zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, komforcie
jazdy oraz długich przebiegach. Idealny wybór dla średniej klasy samochodów.
• Znakomita przyczepność i skuteczność hamowania na mokrej i suchej nawierzchni.
• Bardzo dobre odprowadzenie wody – odporność na aquaplaning.
• Oszczędność paliwa dzięki niskim oporom
toczenia.
• Niski poziom hałasu.
• Pierwsze miejsce w testach ADAC z 2018
roku.
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Falken SINICERA SN 828
Opona zaprojektowana do samochodów
miejskich, produkowana w rozmiarach od
12” do 15”.
• Niski poziom hałasu.
• D ługie przebiegi.
• Niskie zużycie paliwa.

Falken ZIEX ZE914 ECORUN
Opona stworzona do pracy w każdych warunkach pogodowych, produkowana w rozmiarach od 12” do 18”. Przeznaczona do
samochodów kompaktowych, oraz do samochodów o charakterze sportowym.
• Niski poziom hałasu podczas jazdy.
• Dostępny również jako ZE914A Ecorun
spełniający wymagania rynku OE.
• Zwiększona oszczędność paliwa.
• Trwała konstrukcja budowy.
• Wydłużona żywotność.
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Falken ZIEX ZE310 ECorun
Opona została zaprojektowana z myślą
o komfortowej jeździe. Stworzona na bazie
zaawansowanej technologicznie mieszanki.
Opona produkowana jest w rozmiarach od
15” do 18”.
• Doskonała przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach.
• Krótsza droga hamowania.
• Poprawiona żywotność opony.
• Poprawiona redukcja hałasu.

Falken AZENIS FK510
FALKEN AZENIS FK510 SUV
Opona ta została stworzona z myślą o samochodach z dużą mocą. Dzięki nowoczesnej mieszance bardzo dobrze sprawdza
się przy szybkiej, sportowej jeździe. Opona
doceniana w renomowanych testach motoryzacyjnych. Produkowana w rozmiarach
od 17” do 22”.
•S
 tabilna na ostrych zakrętach.
•D
 oskonała przyczepność na suchych i mokrych nawierzchniach.
• Krótka droga hamowania.
• Niski poziom hałasu.
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Falken LANDAIR LA/AT T
110
Opona została zaprojektowana z myślą
o samochodach SUV/4X4. Wzór bieżnika
gwarantuje stabilną jazdę na wszystkich rodzajach dróg. Produkowana w rozmiarach
15” i 16”.
• Wydłużone przebiegi oraz poprawiona żywotność opony.
• Zredukowany poziom hałasu.
• Dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni.
• Zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne.
• Oznaczenie M+S.

Falken WILDPEAK A/T
ATO1
Opona przeznaczona do samochodów z napędem 4X4. Zaprojektowana z myślą o jeździe codziennej, jak i w warunkach terenowych. Opona ta łączy w sobie przystępną
cenę oraz wysoką jakość. Produkowana
w rozmiarach od 15” do 18”.
•W
 zmocniona budowa, odporna na uszkodzenia.
•W
 zór bieżnika zabezpiecza przed wpadnięciem w poślizg.
•D
 oskonałe prowadzenie, niezależnie od
warunków pogodowych.
•N
 iski poziom hałasu, nawet przy dużych
prędkościach.
•O
 znaczenie M+S.

14

Opony warte uwagi

Wiosna 2019

Falken WILDPEAK M/T
Jest to opona stworzona z myślą o kierowcach off-road, przeznaczona do najbardziej
wymagających warunków terenowych.
Produkowana w rozmiarach od 15” do 17”.
• Agresywny bieżnik do najcięższych warunków terenowych.
• Agresywny ściana boczna opony zapewnia
dodatkową przyczepność w warunkach terenowych.
• Wzmocniona budowa odporna na uszkodzenia.
• Polecana przez ekspertów.
• Oznaczenie M+S.

Falken LINAM VAN 01
Opona przeznaczona do samochodów dostawczych. Stworzona przez najlepszych
inżynierów dla wymagających kierowców –
4D NANO DESIGN. Produkowana w rozmiarach od 14” do 17”.
• Doskonała przyczepność w każdych warunkach drogowych (klasa „A” według
etykiety UE)
• Doskonałe przebiegi.
• Przystosowana do ciężkich ładunków.
• Niskie opory toczenia.
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Saetta to opony produkowane przez koncern Bridgestone we włoskiej
fabryce w miejscowości Bari. Inżynierowie skonstruowali opony łączące
ze sobą niską cenę i wysoką jakość wykonania.

Saetta TOURING 2
Opony te łączą niezawodność i kontrolę
prowadzenia w zróżnicowanych warunkach
drogowych. Dzięki znakomitym właściwościom jezdnym w każdych warunkach pogodowych oraz wytrzymałej konstrukcji,
opona gwarantuje niezmienne i wysokie
właściwości jezdne przez cały okres użytkowania. Produkowana w rozmiarach od 13”
do 18”.
• Opona doskonale zachowuje się podczas
hamowania na mokrej i suchej nawierzchni.
• Doskonałe odprowadzenie wody spod czoła opony.
• Wytrzymała konstrukcja zapewnia długą
żywotność opony.
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Saetta VAN
Jest to model opony do samochodów dostawczych, który został zaprojektowany tak,
aby połączyć bezpieczeństwo i komfort jazdy. Produkowana w rozmiarach od 14” do 16”.
• Nowoczesna konstrukcja oraz wzmocniona
ściana boczna.
• Doskonała przyczepność w zróżnicowanych warunkach.
• Gwarancja krótszej drogi hamowania i poprawa sterowności.
• Nowoczesna mieszanka z dodatkiem krzemionki.
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Opony Gislaved to ponad 110-letnie doświadczenie szwedzkich inżynierów, którzy stworzyli opony do trudnych warunków drogowych.
Gislaved spełnia potrzeby konsumenta w zakresie komfortu, z jakim ich
opony będą musiały sobie poradzić w każdych warunkach drogowych.

Gislaved URBAN*SPEED
Opona ta została stworzona z myślą o kompaktowych samochodach miejskich. Doskonała jakość za przystępną cenę. Produkowana w rozmiarach od 13” do 15”.
• Bezpieczeństwo jazdy.
• Komfort prowadzenia samochodu.
• D ługie przebiegi.
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Gislaved ULTRA*SPEED
Wysoka wydajność dla pojazdów klasy
średniej i wyższej. Łączy w sobie optymalne
właściwości jezdne z dużym przebiegiem.
Produkowana w rozmiarach od 14” do 18”.
• Niski poziom hałasu dla większego komfortu podróżowania.
• Doskonałe prowadzenie w każdych warunkach.
• Skrócona droga hamowania.
• Opona dla wymagających kierowców.

NOWOŚĆ
Gislaved ULTRA*SPEED 2
Następca opony ULTRA*SPEED, w której
poprawiono wszystkie ważne parametry.
Opona przeznaczona do samochodów SUV
oraz do samochodów o wysokich osiągach.
Produkowana w rozmiarach od 15” do 19”.
• Doskonała przyczepność na mokrych nawierzchniach.
• Krótka droga hamowania.
• Optymalne bezpieczeństwo przy aquaplaningu.
• D łuższe przebiegi.
• Opracowana pod kątem niezawodności.
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Gislaved SPEED 606
Opona ta została stworzona z myślą o codziennej jeździe w niesprzyjających warunkach. Łączy w sobie bezpieczeństwo jazdy
z komfortowym prowadzeniem samochodu.
• Dzięki kierunkowej rzeźbie bieżnika doskonale odprowadza wodę.
• Długie przebiegi oraz komfortowa jazda.
• Dobry stosunek jakości do ceny.

GISLAVED COM*SPEED
Opona dostawcza Gislaved to niezawodny
towarzysz na krótkich i długich dystansach,
w każdych warunkach pogodowych - szczególnie przy dużych obciążeniach. Produkowana w rozmiarach od 14” do 16”.
• D łuższe przebiegi.
• Niski poziom hałasu dla większego komfortu podróżowania.
• G łęboki bieżnik.
• Wzmocnione ściany boczne.
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Od momentu powstania marka BFGoodrich wspiera tych, którzy pragną
przesuwać granice możliwości. BFGoodrich projektuje opony, które zapewniają każdemu całkowitą kontrolę nad pojazdem i niezrównaną precyzję kierowania nim. W opony marki BF Goodrich wyposażony był prom
kosmiczny Columbia. Marka koncernu Michelin.

BF Goodrich TOURING
Opona średniej klasy, która została stworzona do samochodów kompaktowych
z myślą o codziennej jeździe. Produkowana
jest w rozmiarach od 13” do 14”.
•D
 zięki kierunkowej rzeźbie bieżnika doskonale odprowadza wodę.
•K
 rótka droga hamowania.
•Ś
 wietne zachowanie na suchej i mokrej nawierzchni.
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BF Goodrich G-Grip
BF Goodrich G-Grip SUV
Opona została opracowana na bazie nowoczesnej mieszanki, dzięki której przyczepność pozostaje na wysokim poziomie bez
względu na warunki pogodowe. Do samochodów klasy średniej i wyższej oraz SUV,
produkowana w rozmiarach od 14” do 19”.
•B
 ezkompromisowe bezpieczeństwo.
•Ś
 wietne odprowadzenie wody.
•O
 dporność na szybkie zużycie.
•B
 ardzo niska emisja hałasu.
•P
 ewność prowadzenia.
•W
 ydłużone przebiegi.
•B
 ardzo dobre wyniki w testach motoryzacyjnych.

BF Goodrich URBAN
TERRAIN T/A
Opona ta jest zaprojektowana do samochodów klasy SUV, jak i do samochodów z napędem na 4 koła. Doskonale sprawdza się
w warunkach letnich oraz zimowych. Produkowana w rozmiarach od 15” do 18”.
• Doskonała do miejskiej jazdy, jak i w lekkich
warunkach terenowych.
• Świetne odprowadzenie wody.
• Bardzo niska emisja hałasu.
• Wytrzymałość budowy opony zwiększona
o 20%.
• Głęboka rzeźba bieżnika gwarantuje długie
przebiegi.
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BF Goodrich ALL-TERRAIN
T/A KO2
Opona przeznaczona do samochodów 4X4,
doskonale łączy w sobie parametry opony terenowej oraz szosowej. Kompromis
dla kierowców, którzy chcą mieć opony
przystosowane do warunków miejskich,
jak i terenowych.
•M
 ocne boki odporne na uszkodzenia.
•D
 wukrotnie większy przebieg na podłożach żwirowych.
•B
 ardzo dobre prowadzenie na mokrej nawierzchni.
•T
 estowana w sportach motoryzacyjnych.

NOWOŚĆ
BF Goodrich MUD TERRAIN
T/A KM3
Opona skonstruowana do najcięższych warunków terenowych, przetestowana w Rajdzie Dakar. Wzmocniona konstrukcja oraz
agresywny bieżnik to cechy charakterystyczne tej opony. Produkowana w rozmiarach od 15” do 20”.
•S
 pecjalna konstrukcja rowka, pomaga
w samooczyszczeniu opon.
•W
 zmocniona konstrukcja zapobiega przecięciu opony.
•N
 owa mieszanka zwiększa przyczepność
na skałach i śliskim podłożu.
•D
 ługie przebiegi.

23

Opony warte uwagi

BF Goodrich ACTIVAN
Opona średniej klasy, przeznaczona do samochodów dostawczych. Jej atutami jest
wytrzymałość i komfort jazdy w każdych
warunkach drogowych. Produkowana
w rozmiarach od 14” do 16”.
• D oskonała przyczepność na suchej
oraz mokrej nawierzchni.
• D ługie przebiegi.
• Wzmocnione ściany boczne.
• B ardzo dobra odporność na obciążenia
oraz intensywną eksploatację.
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Nexen to południowokoreańska marka założona w 1942 roku jako Heung-A Tire Co. W 2000 roku firma zmieniła nazwę na NEXEN TIRE CORPORATION, a w roku 2005 otrzymała patent na technologię produkcji
opon nano-kompozytowych z gumy. Dziś firma Nexen może pochwalić
się produkcją opon na pierwsze wyposażenie do samochodów Porsche.

Nexen NBLUE HD PLUS
Opona skonstruowana z myślą o samochodach klasy średniej i kompaktowej. Charakteryzuje się czterema wzdłużnymi rowkami,
dzięki czemu doskonale odprowadza wodę
spod czoła opony. Produkowana w rozmiarach od 13” do 17”.
• Bardzo dobra przyczepność na mokrej
i suchej nawierzchni (przyczepność „B”
wg etykiety UE).
• Niski poziom hałasu.
• Bardzo dobre wyniki w niezależnych testach.
• Wybrana przez wielu producentów jako
pierwsze wyposażenie do nowych samochodów.
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Nexen N’BLUE HD
Opona ta wyróżnia się nowoczesnym, asymetrycznym bieżnikiem, który gwarantuje
dynamiczną i bezpieczną jazdę. Produkowana w rozmiarach od 15” do 18”.
•B
 ardzo dobra przyczepność na wszystkich nawierzchniach.
•Z
 redukowany poziom hałasu (67 - 71 dB).
•D
 oceniona w testach ADAC.
•B
 ardzo dobre zachowanie na krętych drogach.

Nexen N’BLUE PREMIUM
Opona ta charakteryzuje się wszechstronnymi oraz zrównoważonymi osiągami, niezależnie od panujących warunków na drodze.
• Niska emisja hałasu.
• Optymalne bezpieczeństwo na mokrej nawierzchni.
• Bardzo dobra przyczepność przez cały
okres użytkowania.
• Niskie opory toczenia.
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Nexen N’FERA SU1
Niezawodna i trwała opona do samochodów
o wysokich osiągach. Wyróżnia się wszechstronnymi osiągami we wszystkich warunkach drogowych. Produkowana w rozmiarach od 17” do 22”.
• Doskonała przyczepność na mokrej i suchej nawierzchni.
• Zredukowany poziom hałasu.
• Krótka droga hamowania.
• D ługie przebiegi.

NOWOŚĆ
Nexen N’FERA SPORT
Następca opony N’FERA SU1, w której poprawiono wszystkie najważniejsze parametry.
Przeznaczona do samochodów z dużą mocą,
dla kierowców, którzy lubią sportową jazdę.
Produkowana w rozmiarach od 17” do 20”.
• Bardzo dobra przyczepność i hamowanie na
suchej i mokrej nawierzchni.
• Doskonałe prowadzenie na ostrych zakrętach.
• Bardzo dobra reakcja opony na przyspieszanie.
• Bezkompromisowe bezpieczeństwo.
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NOWOŚĆ
Nexen N’FERA PRIMUS
Nowa opona N’FERA PRIMUS została zaprojektowana dla wymagających kierowców.
Cechuje ją kompromis między wydajnością,
a bezpieczeństwem. Produkowana w Europie, w rozmiarach od 15” do 18”.
• D ługie przebiegi.
• Nowoczesny wzór bieżnika gwarantuje
bezpieczeństwo przez cały okres użytkowania.
• Doskonała przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni.
• Krótka droga hamowania.

Nexen N’FERA RU1
Opona przeznaczona do samochodów typu
SUV. Nowoczesna konstrukcja opony gwarantuje doskonałą wytrzymałość i odporność na różne warunki, jakie kierowca może
spotka na drodze. Otrzymała srebną nagrodę w konkursie Design Award & Competition.
Produkowana w rozmiarach od 16”do 20”.
• Montowana na pierwsze wyposażenie do
Porsche Cayenne i Macan.
• Bardzo dobra przyczepność na suchej nawierzchni.
• Doskonała przyczepność na mokrej nawierzchni.
• Krótka droga hamowania.
• Bardzo dobre prowadzenie na ostrych zakrętach.
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Nexen ROADIAN A/T 4X4
Nowa opona skonstruowana do samochodów SUV/4X4. Nowy wzór bieżnika gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort jazdy
w każdych warunkach. Produkowana w rozmiarach od 15” do 20”.
• Bardzo dobra przyczepność na suchych
i mokrych nawierzchniach.
• Oznaczenie M+S.
• Wydłużone przebiegi.
• Wzmocnione ściany boczne odporne na
uszkodzenia.

Nexen ROADIAN 542
Opona przeznaczona do samochodów klasy
SUV/4X4, przeznaczona na długie trasy.Produkowana w rozmiarach od 17” do 18”.
• Bardzo dobra przyczepność na mokrej
i suchej nawierzchni.
• Zredukowany poziom hałasu.
• D ługie przebiegi.
• Odporna na uszkodzenia mechaniczne.
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Nexen ROADIAN HT
Opona przeznaczona do samochodów
z napędem na cztery koła, przeznaczona
zarówno do jazdy miejskiej, jak i na długie
trasy. Produkowana w rozmiarach od 15”
do 17”.
•O
 dporna na uszkodzenia mechaniczne.
•W
 ysoka odporność na zużycie.
•D
 obra przyczepność niezależnie od rodzaju nawierzchni.
•O
 znaczenie M+S.

Nexen ROADIAN HTX NH5
Opona przeznaczona do samochodów klasy SUV/4X4, do jazdy głównie po drogach
utwardzonych, rzadziej w terenie. Doskonale sprawdza się w warunkach letnich
oraz zimowych. Produkowana w rozmiarach od 15” do 20”.
• Zredukowany poziom hałasu.
• Wzmocniona konstrukcja opony odporna
na uszkodzenia.
• D ługie przebiegi.
• O znaczenie M+S.
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NOWOŚĆ
Nexen ROADIAN A/T
• B ardzo dobra przyczepność na suchej
i mokrej nawierzchni.
• Wzmocniona ściana boczna opony odporna na uszkodzenia.
• D ługie przebiegi.
• B ardzo dobre odprowadzenie wody.

Nexen CP 671
Opona została zaprojektowana tak, aby
niezależnie od pory roku sprostała najcięższym warunkom drogowym. Opona przeznaczona do samochodów klasy SUV.
•Z
 redukowany poziom hałasu.
•B
 ardzo dobra przyczepność.
•D
 ługa żywotność opony.
•O
 dporna na uszkodzenia mechaniczne.
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Nexen ROADIAN CT8
Opony zaprojektowane z myślą o samochodach dostawczych, charakteryzują się
doskonałym odprowadzeniem wody oraz
krótką drogą hamowania. Produkowane
w rozmiarach od 13” do 17”.
• D oskonała przyczepność na mokrej i suchej nawierzchni.
• K rótka droga hamowania.
• Wzmocnione ściany boczne.
• Z redukowany poziom hałasu.
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Nowość

Nowość

G-grip all season 2/ G-grip
all season 2 SUV

Weathercontrol A005 DG

Discoverer allseason

Nowość

Nowość

Nowość

Discoverer at3 4s

EUROALL SEASON AS210

EUROALL SEASON VAN11

NBLUE 4 SEASON
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Nowości

Nowość

Nowość

Nowość

BRAVURIS 5HM

TURANZA T005 DG

ECOCONTACT 6

Nowość

Nowość

Nowość

VANCONTACT ECO

EAGLE F1 ASYMETRIC 5

EAGLE F1 SUPERSPORT R

Nowość

Nowość

Nowość

EAGLE F1 SUPERSPORT RS

EAGLE F1 SUPERSPORT

DYNAPRO AT2
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Nowość

Nowość

Nowość

VENTUS S1 EVO3

PILOT SPORT 4 SUV

POWERPROOF

Nowość

Nowość

ROTIIVA AT PLUS

NOKIAN WETPROOF
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#

homologacja dla opon do samochodów marki Fiat

*

homologacja dla opon do samochodów marki BMW

A

homologacja dla opon do samochodów marki Audi/VW

A

amerykańska wersja Scorpiona STR

AM8

homologocja dla opon do samochodów marki Aston Martin

AM9

homologocja dla opon do samochodów marki Aston Martin

AMS

homologacja dla opon do samochodów marki Aston Martin

B

homologacja dla opon do samochodów marki Bentley

BASEPEN

opona posiada elektrostatyczne uziemienie (w rowku biegnącym przez środek bieżnika znajduje się
krzemionkowa mieszanka, która odprowadza ładunki elektryczne).

BLT

wypukłe czarne litery (Raised Black Lettering / Letters)

BSW

czarne litery (Black sidewall)

C1

homologacja dla opon do samochodów marki Chrysler

CONTISEAL

opona z systemem samouszczelniającym

CONTISILENT

opona zmniejszająca hałas wewnętrzny

COLD

informacja, by ciśnienie mierzyć na zimnych oponach

CORD

ochrona felgi na ściance bocznej opony

DC

homologocja dla opon do samochodów marki Daimler Chrysler

DOT

oznacza, że opona jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa
ustanowionymi przez amerykański Departament Transportu. Obok znajduje się kod identyfikacyjny
opony lub jej numer seryjny: jest to ciąg cyfr i liter o długości do 12 znaków. (Department of
Transportation)

DSST

opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie
(Dunlop Self Supporting Technology = RunOnFlat)

DT

Inny bieżnik pod względem mieszanki lub rzeźby bieżnika

DT1

Inny bieżnik pod względem mieszanki lub rzeźby bieżnika

ECE, E, E

skrót od Economic Commision of Europe, oznacza homologację europejską

EMT

opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie
(Extended Mobility Tyre - RunOnFlat)

EXT

opona z systemem „RUN ON FLAT” umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym
ciśnieniem powietrza

FI

homologocja dla opon do samochodów marki Fiat

FO

homologocja dla opon do samochodów marki Ford

FP

ochraniacz felgi, znany też jako (RFP, Rim Fringe Protector) lub MFS; oznaczenie stosowane przez
Dunlopa (Fringe Protector)

FR

rant ochronny na felgę

FUL

maksymalne obciążenie (Full Load)

G

General Motors

G1

opona do samochodów posiadających czujnik ciśnienia

G3

bieżnik opony z trzema rowkami
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G4

bieżnik opony z czterema rowkami

HO

homologocja dla opon do samochodów marki Honda

HP

(High Performance)

HSF

„najwyższa prędkość użytkowania przy maksymalnym obciążeniu
(High speed use ot fuli load)”

HSN

„najwyższa prędkość użytkowania przy normalnym obciążeniu
(High speed use ot normal load)”

INSIDE

ta strona opony, powinna być zamontowana wewnątrz, w stronę auta

J

homologacja dla opon do samochodów marki Jaguar

JLB

(Jointless Nylon Bandage) bezkońcowe opasanie nylonowe, stosowane w oponach Dunlop

K1

homologacja dla opon do samochodów marki Ferrari (Michelin)

K2

homologacja dla opon do samochodów marki Peugeot 1007

LEFT

opona do montażu po lewej stronie samochodu

LI

(Load Index) wskaźnik określający maksymalną nośność opony

LR

niskie opory toczenia (Low Rolling Resistance)

LT

„znak postawiony przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do
samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek (oznaczenie USA) (LightTruck)”

LR

homologocja dla opon do samochodów marki Land Rover

M+S

błoto i śnieg, oznaczenie wymagane na oponach zimowych i całorocznych (Mud + Snow)

M0/M01

homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes

MAX

maksimum, czyli maksymalna wartość ciśnienia w oponie

MFS

ochraniacz felgi, oznaczenie stosowane w Dunlopie

ML

dodatkowe zabezpieczenie na ścianie bocznej opony przed otarciem

N0/N1/N2/N3/
N4

homologocja dla opon do samochodów marki Porsche w zależności od modelu

NOLBL

brak kolorowego napisu na boku opony

NRM

normalne obciążenie (Normal lood)

OE

opony na pierwszym wyposażeniu samochodu

OUTSIDE

oznaczenie informujące, że opona powinna być zamontowana na zewnątrz pojazdu, jest widoczna
z zewnątrz

OWL

białe litery (Outlined White Lettering / Letters)

P

znak przed rozmiarem opony wskazuje, że jest to ogumienie do samochodów osobowych
(oznaczenie USA) (Possenger)

PAX

opona Michelin zero ciśnieniowa, ze stabilnym pierścieniem wewnątrz

PE

homologocja dla opon do samochodów marki Peugeot

PSP-BETA

opona posiada konstrukcję, która charakteryzuje się zakładkami rozmieszczonymi w ten sposób
by redukowały natężenie hałasu

R

opona radialna (Radial)

RE

homologocja dla opon do samochodów marki Renault

R01

homologacja dla opon do samochodów marki Audi Quatro
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RB

czarne litery na ściance opon terenowych

RBL

czarne wklęsłe litery (Recessed Black Lettering / Letters)

REAR

opona przeznaczona na tylną oś pojazdu

RETREAD

opona bieżnikowana

RF

(Reinforced = XL) opona o podwyższonej ładowności, nazywana oponą wzmacnianą

ROF

jednolite oznaczenie opon marek Goodyear i Dunlop umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia
z zerowym ciśnieniem powietrza w oponie RunOnFlat)

RFP

(Rim Fringe Protector) Ochraniacz felgi

RFT R/F

opona z systemem „RUN ON FLAT” umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym
ciśnieniem powietrza

RIGHT

opona do montażu po prawej stronie samochodu

RIM PROTECTOR

opona posiada rozwiązania chroniące felgę przed uszkodzeniami

ROTATION

kierunek toczenia opony

RSC

Run Flat System Component, opona typu Run Flat Bridgestone

RW

białe litery na ściance opon terenowych

RWL

wypukłe białe litery (Roised White Lettering / Letters)

SEAL

opona z systemem samouszczelniającym

S1

Obniżony opór toczenia

SI

(Speed Index) oznaczenie określające górną granicę dopuszczalnej prędkości użytkowania

SK

homologocja dla opon do samochodów marki Skoda

SSR

opona z systemem „RUN ON FLAT” umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym
ciśnieniem powietrza

SST

(Self Supporting Technology = RunOnFlat) opona pozwalająca na kontynuowanie jazdy nawet po jej
przebiciu gdy ciśnienie wewnątrz jest zerowe

ST

(Standard)

TL

opona bezdętkowo (Tubeless Tyre)

TO

homologocja dla opon do samochodów marki Toyota

TO RR

homologocja dla opon do samochodów marki Toyota wersja RPA

TT

opona dętkowa (Tubed Type Tyre)

UHP

(Ultra High Performance)

ULW

opona posiada konstrukcję, w której użyto aramidowych kordów

VSB

(Vertical Serrated Band) Pionowo kreskowany pas

WSW

(White Sidewall) Biała ściana boczna

XL

opono wzmocniona (Extra Load = RF)

ZRF

homologocja dla opon do samochodów marki Ferrari

ZP

Zero Pressure opona typu „RUN ON FLAT” umożliwiających jazdę po przebiciu ogumienia
z zerowym ciśnieniem powietrza
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INDEKSY NOŚNOŚCI

Indeksy nośności (LI)
„Indeks
nośności (LI)”

„Maksymalne
obciążenie (kg)”

„Indeks
nośności (LI)”

„Maksymalne
obciążenie (kg)”

„Indeks
nośności (LI)”

„Maksymalne
obciążenie (kg)”

45

165

78

425

111

1090

46

170

79

437

112

1120

47

175

80

450

113

1150

48

180

81

462

114

1180

49

185

82

475

115

1215

50

190

83

487

116

1250

51

195

84

500

117

1285

52

200

85

515

118

1320

53

206

86

530

119

1360

54

212

87

545

120

1400

55

218

88

560

121

1450

56

224

89

580

122

1500

57

230

90

600

123

1550

58

236

91

615

124

1600

59

243

92

630

125

1650

60

250

93

650

126

1700

61

257

94

670

127

1750

62

265

95

690

128

1800

63

272

96

710

129

1850

64

280

97

730

130

1900

65

290

98

750

131

1950

66

300

99

775

132

2000

67

307

100

800

133

2060

68

315

101

825

134

2120

69

325

102

850

135

2180

70

335

103

875

136

2240

71

345

104

90

137

2300

72

355

105

925

138

2360

73

365

106

950

139

2430

74

375

107

975

140

2500

75

387

108

1000

141

2575

76

400

109

1030

142

2650

77

412

110

1060

143

2725
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Indeksy prędkości

Indeksy prdędkości (SI)
Symbol prędkości

Maksymalna prędkość (km/h)

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

Y

300

ZR

ponad 240
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Leszek Smagowicz

Adam Larysz

Piotr Sobas

Key Account Manager/
Category Manager
kom. +48 602 192 006
lsmagowicz@autogum.com

Key Account Representative
kom. +48 606 770 392
woj. małopolskie, Słowacja
alarysz@autogum.com

Key Account Representative
kom. +48 668 445 754
woj. małopolskie, podkarpackie
psobas@autogum.com

Imię i nazwisko

telefon

adres emailowy

województwo

Adrian Maźniak

+48 534 102 533

amazniak@autogum.com

dolnośląskie, lubuskie

Krzysztof Żurawski

+48 694 443 113

kzurawski@autogum.com

dolnośląskie

Tadeusz Blicharski

+48 696 491 087

tblicharski@autogum.com

dolnośląskie

Bartosz Bełtowski

+48 666 043 279

bbeltowski@autogum.com

Kraków

Mikołaj Grzegorczyk

+48 696 310 002

mgrzegorczyk@autogum.com

Kraków południowy, małopolskie

Maciej Barć

+48 507 861 350

mbarc@autogum.com

małopolskie, śląskie

Robert Bryda

+48 608 013 282

rbryda@autogum.com

małopolskie, śląskie

Piotr Wandel

+48 605 694 452

pwandel@autogum.com

mazowieckie

Wojciech Leśniewski

+48 534 107 720

wlesniewski@autogum.com

mazowieckie

Jacek Wolski

+48 660 775 321

jwolski@autogum.com

mazowieckie płn

Jaroch Tomasz

+48 531 002 258

tjaroch@autogum.com

śląskie , opolskie

Bartosz Erbel

+48 608 011 203

berbel@autogum.com

świętokrzyskie

Dawid Kwiatek

+48 720 888 068

dkwiatek@autogum.com

świętokrzyskie

Kubiak Bartosz

+48 507 861 342

bkubiak@autogum.com

wielkopolskie , łódzkie
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CENTRALA Kraków

ul. Dekerta 16, 30-703 Kraków
tel. 12/656 60 50
e-mail: autogum@autogum.com

Hurtownia AUTO -GUM

Kokotów 812A, 32-002 Kokotów, gmina Wieliczka
tel. 12/650 00 10
e-mail: hurtownia@autogum.com

BIURO HANDLOWE Starachowice
e-mail: starachowice@autogum.com

BIURO HANDLOWE Warszawa
e-mail: warszawa@autogum.com

BIURO HANDLOWE Wrocław
e-mail: wroclaw@autogum.com

Zapraszamy do współpracy!
zam.autogum.com/szi/
www.autogum.com

