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PREMIUM PONUDBA PNEVMATIK 
ZA OSEBNA VOZILA, SUV/4x4 IN KOMBIJE



Nihče se ne rodi olimpijec. Olimpijci se naredijo. V sebi 
ne skrivajo le moči in hitrosti, so nekaj posebnega ter 
ostanejo močni tudi v najzahtevnejših okoljih. So v celoti 
osredotočeni na svoj cilj in zato uresničijo svoje sanje. Take 
poti znamo prepoznati in jim sledimo že desetletja. To je 
naša strast, ne glede na njihovo pot in pogoje, v katerih 
potujejo. Zaradi tega je vseeno, kaj želite doseči, 

olimpijsko slavo ali kaj bolj običajnega – vztrajajte, ohranite 
svojo smer in zasledujte svoje sanje. 

Razumemo, da je pot ravno tako pomembna kot cilj. Zaradi 
tega smo v podjetju Bridgestone izredno ponosni, da smo 
uradni svetovni partner olimpijskih iger do leta 2024.

Bridgestone: Svetovni partner olimpijskih iger



Obvladajte svoje poti tudi v dežju

NOVO

Pnevmatike Bridgestone Turanza T005 zagotavljajo 
najboljše zaviranje* in oprijem v svojem razredu 
tudi v dežju. Od ovinkov na medkrajevnih cestah 
do nepričakovanega zaviranja v mestih – na vsaki 
poti se lahko zanesete na zmogljivost znamke 
Bridgestone.

*  Najvišje ocenjena za zaviranje in zavijanje v mokrem vremenu pri preizkušanju 
pri neodvisnem organu za preizkušanje in certifikacijo pnevmatik TÜV SÜD. 
Referenca: V primerjavi z zmogljivostjo 4 glavnih konkurentov v istem segmentu: 
Michelin Primacy 3, Continental Premium Contact 5, Good Year Efficient Grip 
Performance, Pirelli Cinturato P7. Preizkuse je med aprilom in julijem 2017 na 
zahtevo podjetja Bridgestone opravilo podjetje TÜV SÜD na ATP Papenburg za 
velikost pnevmatike 205/55 R16 91V. Pnevmatike je podjetje TÜV SÜD samo 
kupilo na evropskem trgu. Preizkusni avtomobil: VW Golf serije 7, št. poročila 
[713112819]

**  Na podlagi internih preizkusov: 11 % daljša življenjska doba zaradi obrabe  
 v primerjavi s prejšnjim modelom Bridgestone Turanza T001 EVO.

Najboljša zmogljivost na mokri cesti v razredu
Najvišje ocenjena pnevmatika pri zaviranju 
in zavijanju na mokri cesti*

Odlične ocene na nalepki
Celovita ponudba z oceno A za oprijem na mokri 
cesti in oceno B za kotalni upor na evropski nalepki

Vrhunska odpornost proti obrabi
Bistveno daljša življenjska doba v primerjavi 
s prejšnjim modelom**



Skrivajo se ob cesti. Ležijo sredi avtoceste. Čakajo, da Vas ustavijo in 
vam otežijo življenje. Po svetu leži veliko žebljev, nekje pa tudi tisti, 
ki bo prebodel prav Vašo pnevmatiko. Na srečo so tu pnevmatike 
Bridgestone DriveGuard, tako da Vam ni treba skrbeti.

Pnevmatike Bridgestone DriveGuard so zasnovane za vse osebne 
avtomobile in omogočajo, da po izpraznitvi pnevmatike obvladate 
vozilo, nato pa vozite še 80 km s hitrostjo do 80 km/h, dokler ne 
morete pnevmatike popraviti ali zamenjati. Tehnologija Bridgestone 
DriveGuard poleg tega zagotavlja največji možni oprijem v mokrem 
in kratko zavorno razdaljo.*

Tehnologija Bridgestone DriveGuard je idealni spremljevalec za 
skoraj vse situacije na cesti – pomaga Vam ohraniti varnost in 
učinkovitost ter mirno nadaljevati svojo pot.

*  Razpoložljiva razdalja vožnje po izpraznjenju pnevmatike se lahko razlikuje glede na obremenitev vozila, zunanjo temperaturo in trenutek sprožitve sistema za nadzor tlaka pnevmatik (Tyre Pressure Monitoring System – 
TPMS). Letne pnevmatike Bridgestone DriveGuard imajo glede na EU-oznake oprijem na mokri podlagi razreda A. Pnevmatik Bridgestone DriveGuard trenutno ni na voljo za kombinirana vozila, primerne pa so samo za osebne 
avtomobile s sistemom nadzora tlaka v pnevmatikah (Tyre Pressure Monitoring System – TPMS). Za več informacij obiščite www.bridgestone.eu/driveguard.

**  Pnevmatika Bridgestone DriveGuard je dosegla visoke ocene pri naslednjih merilih organizacije TÜV SÜD v primerjavi s tremi konkurenčnimi klasičnimi pnevmatikami: splavanje naravnost, splavanje v ovinku, zaviranje na 
suhem in prečni oprijem na mokrem. Pri zaviranju v mokrem in hrupnosti je enakovredna konkurentom, enako velja za udobje. Preizkuse je novembra 2015 opravilo podjetje TÜV SÜD Product Service GmbH (poročilo št. 
713073923-5 – velikost pnevmatike 225/45 R17).

NEKJE LEŽI ŽEBELJ, KI BO PREBODEL PRAV VAŠO PNEVMATIKO
VOZITE ŠE 80 KM S HITROSTJO DO 80 KM/H*

Za Vaš avtomobil
Zasnovano za vse osebne 
avtomobile s sistemom TPMS*

Varnost in priročnost
Brez skrbi ste lahko ob skoraj 
vseh vrstah poškodb pnevmatik

Vodljivost na mokri podlagi
Zagotavlja največji možni 
oprijem na mokri podlagi in 
kratko zavorno razdaljo*



POPOLNOMA NATANČEN 
OPRIJEM CESTE

S svojim zmogljivim vozilom si želite premikati meje. 
Bridgestone ponuja pnevmatike, s katerimi vam bo to 
tudi uspelo. Zelo skrbno razvita pnevmatika Potenza S001 
ponuja senzacionalno moč, natančno vodljivost in resnično 
športno zmogljivost tako na mokrem kot na suhem. Ta 
pnevmatika postavlja nova merila za visoko zmogljivost, 
saj zagotavlja tudi izvrstno udobje in učinkovitost.

Zmogljivost pri velikih hitrostih
Stabilnost pri velikih hitrostih  
in optimalen stik s cesto

Vodljivost na mokri podlagi
Izvrsten oprijem in stabilna vodljivost 
v mokrem vremenu   

Oprijem
Čista športna zmogljivost z izvrstnim 
oprijemom in natančno odzivnostjo



S POPOLNO SAMOZAVESTJO 
IZZOVITE CESTO

Nikoli ne veste, kaj vas čaka za ovinkom. 
Zaradi tega Bridgestone Dueler skrbi, da boste 
pripravljeni na vse. Pnevmatika Dueler H/P Sport 
je izdelana tako, da prenese tudi najzahtevnejše 
pogoje, vozilom in voznikom pa zagotavlja pristno 
vrhunsko zmogljivost, ki je usklajena  
z izvrstno varnostjo, trpežnostjo in udobjem.

Udobje
Gladka in udobna  
vožnja

Vodljivost na mokri podlagi
Izvrsten oprijem in stabilna vodljivost 
v mokrem vremenu   

Robustnost
Robustna zasnova, posebno  
trpežna konstrukcija



VZDRŽLJIVOST ZA VSE AVANTURE

Pojdite tja, kjer še ni bilo nobene druge pnevmatike. Kamor 
koli že greste, bo pnevmatika Dueler A/T 001 zdržala vse, 
kar vas čaka. Zasnovana je za zmogljivost na cesti in po 
terenu, tako da je idealna za premagovanje zahtevnih 
podlag v vseh letnih časih.
Njena robustna zasnova in odpornost proti splavanju vas 
ohranjata varne. Pnevmatika Dueler A/T 001 je pripravljena 
za raziskovanje. Kaj torej še čakate?

Za resnične pustolovce
Zasnovana je za zmogljivost na cesti in na zahtevnih 
podlagah, kot so zemlja, blato ter kamenje

Zmogljivost za vse letne čase
Zasnovana je tako, da se lahko z vso samozavestjo 
odpravite na pot tudi v zahtevnih zimskih razmerah

Najboljša možna zaščita
Robusten vzorec profila zagotavlja vrhunsko 
odpornost proti splavanju,  
da ostanete varni na mokrih cestah



SVOJE POSLOVANJE 
PONESITE KORAK NAPREJ

Želite izboljšati svoj dobiček? Začnite pri tleh!  
S pnevmatiko Duravis R660 se lahko zanašate 
na nizke stroške na kilometer, saj zagotavljajo 
izredno kilometrino, visoko trpežnost in izvrstno 
zmogljivost na mokrem. Za varno, zanesljivo in 
stroškovno učinkovito delo je izbira jasna – Duravis.

Varčnost
Dolga življenjska doba  
z nizko porabo goriva

Vodljivost na mokri podlagi
Izvrsten oprijem in stabilna vodljivost 
v mokrem vremenu   

Robustnost
Robustna zasnova, posebno  
trpežna konstrukcija



*Zmogljivost je izmerjena skladno z metodami preizkušanja, ki jih določa 
Uredba CE 1222/2009. Ocena vpliva za Evropsko komisijo SEC (2008) 2860.

Opomba: Pri varčevanju z gorivom je prav tako pomembno dobro vzdrževanje 
pnevmatik. Točne vrednosti so odvisne od vrste vašega vozila, pogojev na cesti 
in vašega sloga vožnje. Okolju prijazna vožnja lahko bistveno zmanjša porabo 
goriva. Spletno mesto Evropske komisije: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/
energy-efficiency/energy-efficient-products/tyres 

A  

B  

C  

E  

F  

G > 0,65 l /100km vs A

EVROPSKA UREDBA O NALEPKI 
ZA PNEVMATIKE

Od 1. novembra 2012 morajo biti vse pnevmatike za 
osebna vozila, ki se prodajajo v Evropski uniji, označene 
z uradno nalepko EU za pnevmatike. Ta nalepka vsebuje 
informacije o treh pomembnih merilih: oprijem v 
mokrem vremenu, poraba goriva in zunanja hrupnost. 
Vendar pa to še zdaleč ni vsa zgodba, ko ocenjujemo 
zmogljivost pnevmatike.

Podjetje Bridgestone zato vlaga v pnevmatike, ki 
zagotavljajo prvovrstno varnost in udobje skozi 
celotno življenjsko dobo, v najrazličnejših pogojih in 
na področjih, ki jih nova nalepka ne upošteva. Takšna 
področja so na primer vodljivost v mokrem vremenu, 
zavorna zmogljivost na suhem, stabilnost pri veliki 
hitrosti, odpornost proti splavanju, odpornost proti 
obrabi, udobje in hrupnost v notranjosti. Za primer 
zimskih pnevmatik razvija podjetje Bridgestone 
izpopolnjene tehnologije zmesi in profilov, ki 
zagotavljajo vrhunsko vodljivost, zaviranje, pospeševanje 
ter odzivnost pri zavijanju tudi pri nizkih temperaturah 
in na snegu ter ledu. Vsa ta merila skupaj povedo 
resnično zgodbo za prvovrstnimi pnevmatikami in vas 
vodijo pri nakupovanju ustrezne pnevmatike za vaše 
zahteve pri vožnji.

MERILA ZA ZMOGLJIVOST 
PNEVMATIKE

ZUNANJI HRUP

PORABA GORIVA

OPRIJEM NA 
MOKREM

MERILA NA SUHEM

• Stabilnost
• Vodljivost
•  Zaviranje

MERILA V MOKREM 
VREMENU

• Vodljivost
• Splavanje pri vožnji 
  naravnost
• Splavanje v ovinkih
• Mokra dirkalna proga

MERILA NA SNEGU 

• Zaviranje/ABS
• Oprijem
•  V klanec

MERILA ZA HRUP

•  Notranja hrupnost

MERILA ZA OBRABO MERILA NA LEDU 

• Zaviranje/ABS
• Prečna vodljivost

*Deleži na podlagi meril letnih pnevmatik ADAC |  = Samo pozimi

PORABA GORIVA
6 razredov od G (največja poraba) 
do A (najmanjša poraba)

Kotalni upor je eden od dejavnikov pnevmatik, 
ki lahko vpliva na porabo goriva. Nižji kotalni 
upor pomeni, da je potrebno manj goriva za 
premikanje vozila naprej, s tem pa se ustvari 
manj izpustov ogljikovega dioksida. Razlika v 
porabi goriva med pnevmatikami razreda A 
in G lahko znaša tudi do 7,5 %.* Za povprečno 
osebno vozilo to pomeni približno 0,65 l na 
100 km.

Poraba goriva
Za več kot 0,65 l/100 km večja povprečna 
poraba ob prehodu iz razreda A v G

* Merjenje po preizkusnih metodah, ki so predpisane v uredbi ES 
1222/2009.

Opomba: Na vašo varnost v mokrih in suhih pogojih vpliva več 
dejavnikov. Razdalje se lahko razlikujejo, odvisno od vozila in 
pogojev na cesti.

OPRIJEM NA MOKREM
od A (najboljše)  
do G (najslabše)

Odzivnost na zaviranje je pomemben del 
zmogljivosti pnevmatike v mokrem vremenu in 
je ključnega pomena za vašo varnost. Razlika 
v zavorni razdalji med pnevmatikami razreda 
A in G lahko znaša tudi do 30 %.* Za osebno 
vozilo, ki pelje s hitrostjo 80 km/h, lahko to pri 
polnem zaviranju v mokrem vremenu pomeni 
tudi do 18 m.

Opomba: Zunanji hrup ni povezan s hrupnostjo v notranjosti vozila.

ZUNANJI HRUP
3 razredi od 1 (najmanj hrupa)  
do 3 (največ hrupa)

Zunanji hrup se meri v decibelih (dB) in 
primerja z novimi evropskimi predpisi za 
zunanji hrup, ki bodo uvedeni leta 2016.

1 zvočni val
= Za 3 dB pod evropsko omejitvijo

2 zvočna vala
=  Skladno z evropsko omejitvijo

3 zvočni valovi
=  Skladno s starimi evropskimi 

omejitvami. Prodaja je dovoljena 
še do 30. aprila 2019 za datum 
proizvodnje DOT do 4316

A B C E F

Zavorna razdalja
daljša do 18 m (polno zaviranje pri 80 km/h)



VARNOST PNEVMATIK JE 
POMEMBNA

Vaše pnevmatike so edina stvar, ki vas varuje pred 
smrtno nevarnimi situacijami na cesti. Zato je izredno 
pomembno, da izberete prave pnevmatike in jih 
vzdržujete v vrhunskem stanju, da zagotovite svojo 
varnost in varnost svojih dragih, ko ste na cesti.

ŠTIRJE NASVETI ZA VARNEJŠE  
PNEVMATIKE

1.  Izberite pnevmatike, ki so prave za 
vas, vaše vozilo in pogoje vožnje 
 
Pri izbiranju pnevmatik ne varčujte 
z varnostjo. Evropska nalepka za 
pnevmatike vam lahko pri tem pomaga, 
vendar še zdaleč ne pove vsega. Vaša 
varnost in udobje zahtevata najboljšo 
zmogljivost vaših pnevmatik v vseh 
vremenskih ter cestnih pogojih in 
skozi celotno življenjsko dobo. Če 
imate dvome, se posvetujte s svojim 
strokovnjakom za pnevmatike.

2.  Preverite obrabo svojih pnevmatik 
in pravočasno zamenjajte 
obrabljene pnevmatike 
 
Več profila pomeni boljši oprijem v 
mokrem vremenu. To je vse! Redno 
preverjajte globino svojega profila 
z merilnikom globine ali kazalniki 
globine profila, ki so vgrajeni v vaše 
pnevmatike. Obvezno preverite vse 
štiri pnevmatike na več mestih vzdolž 
vsakega glavnega utora.

3.  Tlak pnevmatik preverite najmanj 
enkrat na mesec 
 
Vse pnevmatike sčasoma izgubljajo 
tlak. Zaradi tega preverite tlak 
pnevmatik pri vsakem dolivanju goriva 
ali najmanj enkrat na mesec. Premalo 
napolnjene pnevmatike porabijo več 
goriva, imajo krajšo življenjsko dobo in 
bistveno poslabšajo obnašanje vozila.

4.  Preverite poškodbe in 
neenakomerno obrabo 
 
Zareze, raztrganine ali tujki, zataknjeni 
v pnevmatike, lahko povzročijo šibke 
točke, ki lahko povzročijo nenadno 
izpraznjenje ali eksplozijo. Tej nevarni 
situaciji se zlahka izognete tako, da 
redno pregledate obe strani svojih 
pnevmatik, ali so poškodovane ali 
neenakomerno obrabljene.

Evropski legalni minimum globine profila je 1,6 mm.



POTENZA 
S001

DUELER 
H/P SPORT

DURAVIS 
R660RAZVRSTITEV VELIKOSTI 

PNEVMATIK

Ob tisku vrednosti še ni bilo na voljo. Glejte informacije o izdelku na naslovu www.bridgestone.si

DRIVEGUARD
DUELER 
A/T 001

DRIVEGUARD

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Indeks hitrosti

DRIVEGUARD  

15” > 18” 40 > 65 V - W - Y

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

DRIVEGUARD

C - E A 69 > 72

DRIVEGUARD VEHICULES DE TOURISME 

DUELER A/T 001

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Indeks hitrosti

DUELER A/T 001

15” > 18” 55 > 85 H - S - T

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

DUELER A/T 001

C - E C 72 - 73

POTENZA S001

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Indeks hitrosti

POTENZA S001

15” > 20” 25 > 55 V - W - Y

POTENZA S001 EXT

18” > 19” 30 > 50 W - Y

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

POTENZA S001

B - C - E - F A - B - C - E  - 67 > 74

POTENZA S001 EXT

E - C B - C  - 70 > 73

SUV/4x4

DUELER H/P SPORT

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Indeks hitrosti

DUELER H/P SPORT

16” > 21” 35 > 65 H - V - W - Y

DUELER H/P SPORT EXT

19” > 20” 45 > 55 V - W - Y

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

DUELER H/P SPORT

B - C - E - F A - B - C - E  - 69 > 73

DUELER H/P SPORT EXT

E - C A - B - C  - 70 > 73

UTILITAIRES

DURAVIS R660

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Indeks hitrosti

DURAVIS R660

14” > 16” 60 > 75 H - R - S - T

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

DURAVIS R660

C - E A - B 71 - 72

DUELER H/P SPORT

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Indeks hitrosti

DUELER H/P SPORT RFT

17” > 20” 35 > 55 V - W - Y

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

DUELER H/P SPORT RFT

E B - C 71 > 73

TURANZA T005

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Indeks hitrosti

TURANZA T005  

15” > 19” 35 > 65 H - V - W - Y

TURANZA T005 RFT

19” > 20” 40 > 50 W - Y

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

TURANZA T005

A - B A 70 > 72
TURANZA T005 RFT

E B   70 > 72

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Indeks hitrosti

POTENZA S001 RFT

17” > 20” 35 > 55 W - Y

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

POTENZA S001 RFT

C - E B - C  - 69 > 73

TURANZA 
T005

NOVO

A

B
C

D

PNEVMATIKE ABC

Glede vaših pnevmatik obstaja veliko informacij
Naslednji nasveti vam bo pomagali razbrati najpomembnejše podatke.

VELIKOST 
PNEVMATIKE
245/40 R20

Simbol hitrosti označuje najvišjo 
dovoljeno hitrost, pri kateri lahko 
pnevmatika prenaša obremenitev, 
ki ustreza indeksu nosilnosti, v 
obratovalnih pogojih, ki jih določi 
proizvajalec.

A

SIMBOL HITROSTI
W

Črka ustreza najvišji hitrosti vaše 
pnevmatike (W = 270km/h). To 
bi moralo biti na splošno višje od 
največje hitrosti vašega vozila. 
Vendar pa obstajajo izjeme v 
primeru zimskih pnevmatik in 
nekaterih držav.

C

DATUM 
PROIZVODNJE 
0814

Teden in leto, ko je bila vaša 
pnevmatika izdelana (v tem primeru 
8. teden leta 2014). Bridgestone 
priporoča, da zamenjate 
pnevmatike, starejših od 10 let.

D

INDEKS NOSILNOSTI
99

Koda, ki označuje največjo težo,  
katero vaša pnevmatika lahko  
prenese pri hitrosti, ki jo navaja 
simbol hitrosti (99 = 775kg).

B





www.bridgestone.si

Informacije v tej publikaciji so namenjene le za pomoč. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za izgube ali škodo, razen če je drugače navedeno v omenjeni knjigi. 
Vsi navedeni podatki se lahko spremenijo po objavi. Zasnova in izvedba: Unides. Natisnjeno v podjetju Unides. 01/18
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