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Začenja se vaš čas 

Si želite odkrivati kraje, spoznavati ljudi in doživljati nove stvari? To je vaš čas.  
Začne se prav zdaj! Pnevmatike Firestone vam dajejo svobodo živeti v trenutku  
in brez skrbi zaradi stvari, ki vas čakajo za naslednjim ovinkom. Ponudba temelji  

na več kot stoletni tradiciji moči in zanesljivosti. S takšnimi temelji boste iz izrednih 
trenutkov zlahka nanizali tudi svojo izredno zgodbo. 

IZKUŠNJA FIRESTONE



Podjetje Firestone Tyre 
& Rubber Company 
je ustanovil Harvey 
Firestone v mestu 
Akron, Ohio, ZDA 

Podjetje Firestone se združi s 
podjetjem Bridgestone Corporation, 
ki ima podobne vrednote in tradicijo 
inovativne odličnosti. Z združitvijo 
nastane največji proizvajalec pnevmatik 
na svetu 

Podjetje Firestone Tyre & 
Rubber Company prvič preseže 
1 mio USD dobička 

Podjetje Firestone prvič zmaga na 
sodobni dirki Indy500 

Podjetje Firestone odpre 
svojo prvo čezmorsko 
tovarno v mestu Brentford, 
Velika Britanija. V naslednjih 
desetletjih ji sledijo druge 
evropske tovarne v Švedski, 
Španiji, Franciji, Portugalski 
in Švici 

Firestone Music Tour je obiskal 
6 večjih evropskih glasbenih 
festivalov v naslednjih državah: 
v Španiji, Nemčiji, Franciji, 
Poljski, Italiji in VB

1928

Graham Hill je 
prvi zmagovalec 
tekmovanja Formula 
1 združenja FIA na 
pnevmatikah Firestone 

1968 1996

2015

Podjetje Firestone dobavi v 
okviru takratnega največjega 
naročila pnevmatik v 
avtomobilski industriji 2000 
kompletov pnevmatik za 
podjetje Ford Motor Company 

Ray Harroun zmaga na prvi 
dirki Indianapolis 500 s 
pnevmatikami Firestone 

1911
Podjetje Firestone 
razvije prvo 
praktično nizkotlačno 
pnevmatiko za 
traktorje in začne 
kampanjo »Postavite 
svojo kmetijo na 
gumo« 

1932

Podjetje Firestone najavi svojo vrnitev 
na dirke Indianapolis 500 in Indy/
Champ Car po 20 letih zunaj dirkalnih 
športov 

1993 V Evropi se začne kampanja 
oživitve znamke Firestone s 
predstavitvijo nove pnevmatike 
Destination HP za športne 
terence 

2014

Zgodba podjetja Firestone se začne leta 1900 zaradi prizadevanj posameznika, 
Harveya Firestonea. Njegova vizija, pionirski duh in strast do inovacij so podžgali 
revolucijo na področju prevozov, ki se je dotaknila številnih generacij. Tradicija 
znamke Firestone sega od postavljanja novih meril zmogljivosti na najbolj znanih 

Razburljiva preteklost 

TRADICIJA ZNAMKE FIRESTONE 

dirkališčih do širjenja obzorij vsakodnevnih voznikov in še vedno navdihuje najširši 
krog ljudi, ko jim pomaga znova odkriti svobodo vožnje. 

1988

1906

1910

1900



FIRESTONE MUSIC TOUR

Pot znamke firestone do glavnega prizorišča

Znamka Firestone je že četrtič na turneji Firestone Music Tour, 
ki združuje glasbenike in ljubitelje glasbe!
 
Skozi leta je znamka Firestone ponudila priložnost nastopanja na največjih 
evropskih festivalih že več deset izvajalcem, skupinam in DJ-jem. Tudi v 
letu 2018 bomo podpirali nove skupine na poti do glavnega prizorišča, 
poslušalcem pa s tem dali priložnost, da odkrijejo novo glasbo. 
Za življenjsko izkušnjo festivala!
 
Turneja Firestone Music Tour za leto 2018 obljublja še več glasbe, 
spominov in zabave! Zato se povežite s prijatelji, sedite za volan in se 
pridružite znamki Firestone na poti do najboljših glasbenih festivalov  
v Evropi.
 
Želite preveriti, kje smo bili, kje smo in kam gremo? Turneji Firestone Music 
Tour lahko sledite po spletu:

@firestone_europe#FirestoneMusicTour

@firestonemusictour.firestone.eu/



POČUTITE SE 
DOBRO, NE GLEDE 
NA VREME

MULTISEASON

Dandanes nikoli ne veste, kaj je za ovinkom. Če že ne 
morete upravljati vremena, pa lahko vplivate vsaj na 
pnevmatike na svojem vozilu. Pnevmatika Firestone 
Multiseason obljublja točno to: pnevmatiko, ki je izdelana 
za celoletno zmogljivost, tudi tam, kjer so zakonsko 
predpisane zimske pnevmatike. Tako vam dajejo 
priročnost in brezskrbnost, ki ju lahko dobite samo z enim 
kompletom pnevmatik, ne glede na vremensko napoved.

» En sam komplet pnevmatik za vse leto pomeni 

izredno priročnost in nižje stroške

» Zasnovane so za zmogljivost v vseh razmerah, tako 

da vas vreme nikoli ne bo ujelo nepripravljenih!

» Skladne so s predpisi za zimske pnevmatike 

v državah, kjer so predpisane



IZDELANO ZA 
DALJŠO  
ŽIVLJENJSKO DOBO

ROADHAWK

Skozi življenjsko dobo se zmogljivost zmanjšuje – tako 
okretnost kot druge lastnosti. Pnevmatika Firestone 
Roadhawk ohrani svoje lastnosti v vseh cestnih 
razmerah in je primerna za uporabo, ki kombinira 
mokro vreme, močan promet, nenadno zaviranje ter 
avtocestne hitrosti. To pomeni, da se lahko zanesete, 
da vam bo pnevmatika skozi celotno življenjsko dobo 
zagotavljala zmogljivost, na katero se lahko zanesete.

»  Najboljši oprijem na mokri cesti v svojem razredu

»  Najboljši oprijem na suhi cesti v svojem razredu 1)

»  Izdelano za daljšo življenjsko dobo 2) 3)

1)  V primerjavi z UniRoyal Rainsport 3, Kleber Dynaxer HP3, Fulda EcoControl HP, Nexen NBlue HD+. 
Preizkuse je med julijem in septembrom 2016 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 713086643

2)  Premaga glavne konkurente pri splavanju naravnost in splavanju v ovinku. Preizkus je med julijem 
in septembrom 2016 na zahtevo podjetja Bridgestone opravilo podjetje TÜV SÜD s pnevmatikami 
Firestone Roadhawk, UniRoyal Rainsport 3, Kleber Dynaxer HP3, Fulda EcoControl HP, Nexen 
NBlue HD+. Pnevmatike je podjetje TÜV SÜD samo kupilo na evropskem trgu. Preizkušanje je 
potekalo z vozili VW Golf serije 7, ki so prevozila 20.000 km. Št. poročila 713086643-BM

3)  V primerjavi s pnevmatiko Firestone TZ300α. Interni preizkus, ki je marca 2016 potekal na 
preizkuševališču Bridgestone v Rimu s pnevmatikami velikosti 205/55 R16 91V.



FIREHAWK SZ90μ

ZNOVA ODKRIJTE  
RAZBURJENJE  
VOŽNJE
Že več kot stoletje je bila znamka Firestone vedno tu za 
ljudi v gibanju. S pnevmatikami, kot sta Firehawk SZ90μ 
in SZ90μ RFT, lahko užijete resnično razburjenje vožnje. 
Začutite moč in nadzor, ki izhajata s konic vaših prstov,  
saj zagotavljata vrhunsko vodljivost in zanesljiv oprijem  
na vseh površinah. Ko temu prištejete še dodatno varnost 
in brezskrbnost, ki jo zagotavlja tehnologija Firestone  
Run-Flat, imate vso svobodo, da sledite cesti in svojim 
sanjam, kamor koli vas že peljejo … 

» Dinamičen, športen videz

» Vrhunska odzivnost na krmiljenje in natančnost  

na suhem

» Predvidljivost in velika zanesljivost na mokrem 

» SZ90μ RFT 

Povečana mobilnost s tehnologijo Run-Flat



Lepi časi. Lepi kraji. In počutite se dobro. Poznate užitek 
uglajene, sproščene vožnje. Zaradi tega so v podjetju 
Firestone razvili pnevmatiko Multihawk 2. Ta pnevmatika  
ni le vsestransko zmogljiva v najrazličnejših pogojih, ampak 
vam daje tudi udobje, da v njih resnično uživate. 

Uživajte v prijetnih trenutkih ... 

» Prefinjena, elegantna oblika

» Udobno, gladko in izredno tiho

» Zanesljiva zmogljivost zaviranja

UŽIVAJTE  
V VSESTRANSKI  
ZMOGLJIVOSTI

MULTIHAWK 2



DESTINATION HP

Ovire so tam zato, da jih premagamo. Zato je pnevmatika 
Destination HP – najzmogljivejša pnevmatika znamke 
Firestone za športne terence in terenska vozila – ponuja 
vse, kar potrebujete, da jih premagate. Doživite razliko, 
ki jo prinašata resničen oprijem in prava stabilnost, na 
mokrem ter suhem, od kilometra do kilometra. 

Kamor koli že greste, računajte, da vas bo pnevmatika 
Destination HP tja tudi pripeljala. 

» Odločen športen videz

» Dolga življenjska doba in nizek kotalen  

upor za varčnost 

» Visoka stabilnost na mokrem in suhem

NE VERJEMITE  
V OMEJITVE



VANHAWK 2

Če je treba nekaj narediti, se to splača narediti dobro. 
Z novo pnevmatiko Firestone Vanhawk 2 za lahka 
gospodarska vozila ste že na začetku na pol poti!
 
Zasnovana je za stalno zmogljivost, izredno vodljivost na 
mokri cesti in nižjo porabo goriva. Da boste svoje delo 
opravili pravočasno in z načrtovanimi stroški!

» Izredno nizka poraba goriva in vodljivost v mokrem 

vremenu, nizek kotalni upor

»  Zasnovana za stalno zmogljivost z robustno zgradbo 

in dolgoročno odpornostjo proti obrabi

» Konkurenčni skupni stroški lastništva vam 

zagotavljajo dodatno prednost

OPRAVI SVOJE  
DELO



SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Simbol hitrosti

13” > 16” 50 > 80 H - T - V

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

C - E C 71 > 72

MULTISEASON

FIREHAWK SZ90μ

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Simbol hitrosti

FIREHAWK SZ90μ

15” > 19” 35 > 55 V - W - Y

FIREHAWK SZ90μ RFT

16” > 18” 40 > 55 V - W

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

FIREHAWK SZ90μ

E - F A - B  - 71 > 73

FIREHAWK SZ90μ RFT

E - F A - B - C 71

MULTIHAWK 2

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Simbol hitrosti

13” > 14” 55 > 80 H - T

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

E C 69 > 70

DESTINATION HP
SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Simbol hitrosti

15” > 20” 40 > 75 H - V - W - Y

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

E - C B 70 > 72

4x4

VANHAWK 2
SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Simbol hitrosti

14” > 16” 60 > 82 H - R - S - T

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

C - G B 71 > 72

Lahka gospodarska vozila

Osebna vozila

RAZVRSTITEV VELIKOSTI PNEVMATIK

SPLOŠNE INFORMACIJE

Platišče Serija Simbol hitrosti

15” > 19” 40 > 65 H - T - V - W - Y

INFORMACIJE NA NALEPKI ZA PNEVMATIKE

dB

C A 70 > 72

ROADHAWK

SPOZNAJTE SVOJO PNEVMATIKO

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

VELIKOST PNEVMATIKE
205/55 R16

Vaše pnevmatike s seboj nosijo 
veliko informacij. Najpomembnejše 
podrobnosti boste lahko dešifrirali  
z naslednjimi nasveti.

A

INDEKS NOSILNOSTI
91

Koda, ki označuje največjo težo, 
katero vaša pnevmatika lahko 
prenese pri hitrosti, ki jo navaja 
simbol hitrosti (91 = 615kg).

B

SIMBOL HITROSTI
V

Črka ustreza najvišji hitrosti vaše 
pnevmatike (V = 240km/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 
2416

Teden in leto, ko je bila vaša 
pnevmatika izdelana (v tem primeru 
24. teden leta 2016). Firestone 
priporoča, da zamenjate pnevmatike, 
starejših od 10 let.

D

B C

D

A





BRIDGESTONE EUROPE SOUTH REGION

Via Energy Park n. 14 - 20871 Vimercate (MB)
Tel.: (+39) 039 65 60 11 - Fax: (+39) 039 93 00 133

www.firestone.eu

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


