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Gerbiami klientai,

Ruduo - pats darbymetis ne tik ūkininkams, bet ir automobilių 
servisams. Todėl šiuo leidiniu kreipiamės į Jus pristatydami šaltojo 
metų laiko aktualijas. Tuo pačiu tikimės, kad dirbdami kartu, padėsime 
išvengti nemalonių staigmenų, kurias automobilių vairuotojams gali 
įnešti permainingi orai ir tuo pačiu didinti saugumą keliuose.
Šis Eure!TechFlash leidinys yra skirtas vienai svarbiausių rudens sezono 
prekių, labiausiai įtakojančių automobilio saugumą - padangoms. 
Supažindinsime Jus su įvairių padangų savybėmis, naujienomis ir 
padėsime išsirinkti, kokias žiemines padangas galite siūlyti savo 
klientams: kietesnio ar minkšto gumos mišinio, o, galbūt, dygliuotas! 
Pristaysime karščiausią 2016 metų rudens-žiemos sezono naujieną 
AD Baltic asortimente - Laufenn žiemines padangas. Pats Laufenn 
prekės ženklas daugeliui padangų specialistų jau gerai žinomas nuo 
pavasario-vasaros sezono. 
Taip pat džiaugiamės, kad ir kitais projektais AD Baltic komanda 
stengiasi prisidėti prie Jūsų verslo vystymo:
• papildytas amortizatorių asortimentas STELLOX gamintojo 

produktais (pvz.: 3212-0020-SX; 4203-9513-SX);
• asortimento naujiena, skirta palengvinti automobilio užvedimą - 

TELWIN užvedimo įrenginys DRIVE 13000 12V;
• Šį rudenį AD Baltic surengė eilę mokymų, skirtų gilinti klientų 

technines žinias: 
• supažindinome su BOSCH uždegimo sistemų naujovėmis ir 

tendencijomis;
• gilinome automobilių pakabos remonto žinias SIDEM, KYB 

mokymų metu;
• naginėjome SACHS sankabų komplektų diagnostikos 

subtilybes; 
• SKF mokymuose susipažinome  su guolių, vandens siurblių, 

skirstymo mechanizmų bei generatoriaus diržų įtempėjų 
konstrukcijomis ir dažniausiai pasitaikančiais gedimais.

• Įdiegti dar keli atnaujinimai ADCat užsakymų platformoje;
• Nuo rugsėjo mėnesio savo klientams siūlome patogesnį prekių 

pristatymą Šakiuose ir Kazlų Rūdoje; 
• Atnaujinome Kauno Taikos padalinio maršrutus.

Neabejoju, kad mūsų partnerystė, bei šie įgyvendinti darbai leis 
sėkmingai vystyti Jūsų verslą!

Darius Verbyla,
AD BALTIC Lietuva direktorius
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Turbūt mažai kas iš Jūsų ginčysis, 
kad kelionės – vienas didžiausių 
gyvenimo malonumų. AD Baltic 
savo klientams suteikė puikią 
progą ne tik pakeliauti, bet ir 
praplėsti savo žinių pagažą bei 
pabendrauti su kolegomis.
Rugsėjo 25 – 28 d. klientai, kurie pasiekė 
geriausių rezultatų AD Baltic ir Mann-
Hummel organizuotoje filtrų akcijoje, aplankė 
Vokietiją. Čia mus pasitiko ne tik svetingai 
nusiteikę Mann-Hummel atstovai, tačiau 
ir dangumi bresiridinėjanti saulė. Patogus 
skrydis, puikus oras, skanus maistas – visa 
tai garantavo plačias klientų šypsenas. Jau 
pirmąją dieną aplankėme autentiškumu 
alsuojančią Liudvigsburgo pilį, klausėmės 
gido pasakojamų istorijų, kurioms jau ne 
vienas šimtas metų.
Antrosios dienos programa jau nuo pat 
ryto mus įsuko į iš anksto suplanuotų 
įvykių verpetą. Apsilankėme centriniame 
Mann—Hummel ofise, kur klientams buvo 
suorganizuoti kokybiški mokymai apie MANN 
filtrų naujoves, technines specifikacijas. Jau 
netrukus skrodėme Mann filtrus gaminančios 
gamyklos patalpas, kur iš arti stebėjome 
gamybos procesą. 
Nuo pačių mažiausių iki sunkvežimiams 
skirtų filtrų – visa gama iš arti, kas gali būti 
geriau? Sotūs pietūs ir mes jau lekiame ne 
bet kur, o į Štutgarte įsikūrusią PORSCHE 
automobilių gamyklą.. Tikriausiai sutiksite, 
kad PORSCHE išskirtinis automobilis, tą 
patį galima pasakyti ir apie gamyklą. Dar 
ilgai sukome galvas, kokiais būdais buvo 
pasiektas toks gamybos optimizavimas, kokį 
išvydome šioje gamykloje. 
Viskas sustyguota iki mažiausių smulkmenų. 
Po gamyklos patalpas zuja suprogramuoti 
robotai, kurie išvežioja iš anksto atrinktas 
detales. Jos tieisiai keliauja į konvejerį. Jokio 
streso, jokio skubėjimo – viskas sudėliota 
į lentynas ir tai leidžia šiai gamyklai kas 
dieną į gyvenimo šviesą išleisti apie 230 
tviskančių ir savo klientų jau laukiančių 
PORSCHE automobilių (Beje, kai kurių 
modelių klientams tenka laukti iki metų ir 
ilgiau). Vakarienei – stilingas ir autetiškumu 
alsuojantis restoranas, skanus maistas ir 
kitos vaišės. 
Trečioji diena…Nemažiname apsukų. Mūsų 
laukia pats tikriausias kartodromas, o kartu 
- praktika, kvalifikacija ir pačios lenktynės 
su podiumu. Daug adrenalino, daug greičio 
ir netiesioginė lietuvių ir latvių konkurencija 
trasoje. Kaip visuomet – nugalėjo draugystė. 

KELIONĖS MUS SUARTINA!

Kelionė lėktuvu neišvargino, plačios šypsenos – kelionė tik prasideda!

AD Baltic klientai įdėmiai klausosi Mann-Hummel atstovų

Porsche gamyklos viduje fotografuoti griežtai draudžiama. Klientai 
įsiamžino prie įspūdingo paminklo.
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Vakarą, o ir pačią kelionę vainikavo viešnagė 
alaus festivalyje “Cannstatter WASEN” – tai 
reikia pamatyti ir pajusti. Dainos, šokiai ir 
visiška  atsipalaidavimo atmosfera užbūrė 
visą mūsų grupę. Lingavome, dainavome, 
trypėme ne ką prasčiau nei vietiniai.
Palikome Vokietijos žemę kupini įspūdžių ir 
prisiminimų. Užtikriname, kad kartu su Mann-
Hummel mes Jus tikrai dar nustebinsime, 
sekite naujienas…
Neprabėgo nė savaitė ir kitą dalį klientų 
delegavome pas mūsų kaimynus latvius. 
Ne bet kur, o į pirmą kartą Baltijos šalyse 
surengtą Ralio-kroso pasaulio čempionato 
etapą. AD Baltic kartu su savo partneriais 
SIDEM, TOTAL, ContiTech, SWAG, KYB 
organizavo akciją, kurios metu klientai turėjo 
galimybę laimėti kelionė į Rygą ir VIP bilietus 
į pasaulinio lygio renginį.
Sausakimšos tribūnos ir pasaulinio lygio 
žvaigždės (Petter Solberg, Sebastian Loeb, 
Ken Block ir kt. ) garantavo adrenalino 
pliūpsnį ir tikras aistras. Dvi dienas mūsų 
klientai galėjo gerėtis nuožmiomis žvaigždžių 
kovomis. 
Mes taip pat pasirūpinome ir kokybišku 
bei šiuolaikinius standartus atitinkančiu 
viešbučiu Rygos senamiestyje, kur klientų 
laukė soti vakarienė.
AD Baltic misija – būti geriausiu partneriu 
klientams. Šios kelionės – tik vienas iš šio 
siekio atspindžių. Užtikriname, kad ir ateityje 
mes Jums pasiūlisime galimybių kartu 
keliauti ir, svarbiausia, mėgautis kokybišku 
poilsiu!

Jauki aplinka ir skanus maistas – galingas užtaisas rytojui.

AD Baltic klientai pasiruošę išvysti adrenalino fanatikų kovas
Trasoje galinėjosi pasaulinio lygio žveigždės
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Ruduo tiek mums, tiek Jums 
– pats darbymetis. Laikas, 
kuomet sulaukiame didesnių 
klientų srautų ir turime įjungti 
aukštesnę pavarą. Nuo pat 
rugsėjo pabaigos AD Baltic 
kartu su savo partneriais 
pasiūlė eilę techninių mokymų, 
kurių metu klientai turėjo puikią 
galimybę gilinti savo žinias 
ir sužinoti naujoves tiesiai iš 
“pirmų lūpų”.
Rugsėjo 29 d. viešbutyje “Vilnius grand 
resort” vyko mokymai, skirti BOSCH 
akumuliatorių ir kaitinimo žvakių 
techninėms ypatybėms. Artėja šaltasis 
metų periodas, tad siekėme  klientams 
suteikti naujausią informaciją apie 
produktus, kurie, paspaudus šaltukui, 
nuo prekystalių dingsta itin greitai. 
Prabėgus penkioms dienoms, klientai 
vėl rinkosi į jaukią mokymų salę. 
Kartu su SKF nagrinėjome vandens 
siurblius, paskirstymo mechanizmus, 
generatoriaus diržus ir guolius. 
Charizmatiškasis mokymų vedėjas 
Tomasz Ochman servisų darbuotojams 
bandė įrodyti, kad ne visuomet tiekėjas 
ir kokybė kalta dėl itin trumpo detalės 
tarnavimo laiko. Svečias akcentavo 
savalaikį ir kokybišką detalės montavimą, 
taip pat profesionalių įrankių naudojimo 
svarbą.
Jokio atokvėpio! Spalio 5 d. “Vilnius 
grand resort” viešbutyje puikavosi AD 
Baltic ir prekinio ženklo SACHS logotipai, 
kviečiantys į vieno sudėtingiausių ir 
įmantriausių automobilių agregatų – 
sankabų techninius mokymus. ZF service 
inžinierius Waldemar Schulz klientams 
atskleidė dviejų masių smagračių 
technines ypatybes, kartu su klientais 
nagrinėjo gedimus ir jų diagnostiką. 
Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas 
sankabų su kompensavimo Sistema 
Xtend technologiniams ypatumams. 

TOBULĖJAME KARTU:
TECHNINIŲ MOKYMŲ MARATONAS

BOSCH atstovas Rolandas Kvedys atskleidė diagnostinių prietaisų svarbą 

SKF atstovas Tomasz Ochman dalina 
patarimus AD Baltic klientams



7

Po mokymų pasigirdo klientų plojimai – 
įrodymas, kad mokymai buvo kokybiški 
ir atitiko susirinkusiųjų lūkesčius.
Spalio 11 d. klientus pakvietėme iš 
karto į dviejų mūsų tiekėjų SIDEM ir 
KYB mokymus. Viena diena – skirtingi 
automobilio mechanizmai, tačiau 
vienas tikslas – išeiti iš mokymų salės 
pasisėmus žinių. SIDEM atstovas Stijn 
Vanhoutte pristatė atstovaujamo prekinio 
ženklo istoriją, atskleidė pakabai skirtų 
SIDEM produktų technines ypatybes, 
dažniausiai pasitaikančius gedimus.
Gausus mokymams skirtų eksponatų 
kiekis sufleravo, kad KYB atstovas 
Arkadiusz Szuter pasiruošęs itin rimtai. 
Nuojauta neapgavo, svečias po kaulelį 
narstė  KYB spyruoklių ir amortizatorių 
technines savybes. A. Szuter iš 
klientų sulaukė daug klausimų, tačiau 
svarbiausia, kad į visus juos svečias 
turėjo paruošęs po atsakymą. 
Ir ateityje AD Baltic Jums siūlys gilinti 
savo technines žinias ir tokiu būdu gerinti 
paslaugų kokybę galutiniam vartotojui. 
Jūsų ir vėl lauks jaukios mokymų salės, 
kokybiški ir, svarbiausia, nemokami 
mokymai bei skanus maistas pertraukų 
metu. Primename, kad registruotis 
į mokymus galite ADCat sistemoje 
esančioje skiltyje “Seminarai”. 

ZF korporacijos atstovas Waldemar Schulz 

SIDEM atstovas Stijn Vanhoutte

KYB produkcijos ekspertas Arkadiusz Szuter mokymams buvo pasiruošęs itin kruopščiai
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2

Užsakymai tiesiogiai iš BOSCH 
į Jums priskirtą sandėlį

Prekės, kurias galima 
užsisakyti tiesiogiai iš 
gamintojo sandėlio, 

pažymėtos oranžinio 
namuko ženklu

1

3

Užvedę kursorių ant 
oranžinio namuko, išvysite 

papildomą informaciją 
apie prekės likutį ir 

pristatymo terminus

Informacija 
apie papildomą 

pristatymo 
mokestį

Minimali suma 
nemokamam 
pristatymui

Prekės kortelėje galite 
pasirinkti užsakymo 
būdą pagal pateiktą 
pristatymo trukmę
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ADCat profilio nustatymai 
1

2

3
Slaptažodį 

galite pakeisti 
slaptažodžio 

keitimo skyriuje 

klientas

Paspauskite 
kliento 

piktogramą

4

Nuo šiol sistema 
jums paskaičiuos 

norimas mažmenines 
pardavimo kainas

Nurodykite 
antkainį atskirai 

prekių grupei

Pagrindiniuose 
nustatymuose 

pasirinkite formatą, 
kuriuo norėtumėte 

gauti sąskaitas.
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VISKAS IR DAR DAUGIAU – 
PADANGŲ MONTAVIMUI IR REMONTUI

PADANGŲ MONTAVIMO MEDŽIAGOS

Viskas žymiai paprasčiau, kai nereikia sukti galvos, kur rasti vieną ar kitą reikalingą detalę, ar priemonę. 
Įsiklausę į savo klientų pageidavimus stengiamės koncentruotai pateikti Jums priemones, kurių gali reikėti 
montuojant ar remontuojant padangas.

Klijuojami svareliai Svoris Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Universalūs plieniniai klijuojami svareliai
5 g (60 g) 100 FE0660

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 FE0645HH

Ventiliai bekamerinėms padangoms ir jų priedai Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Ventilis TR413 100 TR413

Ventilis TR414 100 TR414

Ventilis TR415 100 TR415

Chromuotas ventilis TR413 100 TR413AC

Chromuotas ventilis  TR414 100 TR414AC

Ventilio plastikinė galvutė 1000 VC8

Ventilio plieninė galvutė 1000 CAP16

Ventilio vožtuvas 1000 9001

Kalami plieniniai balansavimo svareliai plieniniams ir lietiems ratlankiams Svoris Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Universalus balansavimo svarelis plieniniams ratlankiams

5 g 100 STE005-FE

10 g 100 STE010-FE

15 g 100 STE015-FE

20 g 100 STE020-FE

25 g 100 STE025-FE

30 g 100 STE030-FE

35 g 50 STE035-FE

40 g 50 STE040-FE

45 g 50 STE045-FE

Universalus balansavimo svarelis lietiems ratlankiams

5 g 100 ALL005-FE

10 g 100 ALL010-FE

15 g 100 ALL015-FE

20 g 100 ALL020-FE

25 g 100 ALL025-FE

30 g 100 ALL030-FE

35 g 50 ALL035-FE

40 g 50 ALL040-FE

45 g 50 ALL045-FE

Kalami švininiai balansavimo svareliai plieniniams ir lietiems ratlankiams Svoris Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Universalus balansavimo svarelis plieniniams ratlankiams

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Universalus balansavimo svarelis lietiems ratlankiams

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445
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Padangų dygliai Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Padangų dygliai 5000 STUD 8-11/1

Padangų dygliai 5000 STUD 8-11/2HT-2-ALU

Klijuojami svareliai Svoris Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Universalūs plieniniai klijuojami svareliai
5 g (60 g) 100 FE0660

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 FE0645HH

Ventiliai bekamerinėms padangoms ir jų priedai Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Ventilis TR413 100 TR413

Ventilis TR414 100 TR414

Ventilis TR415 100 TR415

Chromuotas ventilis TR413 100 TR413AC

Chromuotas ventilis  TR414 100 TR414AC

Ventilio plastikinė galvutė 1000 VC8

Ventilio plieninė galvutė 1000 CAP16

Ventilio vožtuvas 1000 9001

Kalami švininiai balansavimo svareliai plieniniams ir lietiems ratlankiams Svoris Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Universalus balansavimo svarelis plieniniams ratlankiams

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Universalus balansavimo svarelis lietiems ratlankiams

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445

Montavimo / sandarinimo pastos Kiekis pakuotėje Prekės kodas
Vidinių paviršių sujungimo vietos sandarinimo priemonė 1l 1 6005003
Padangų montavimo pasta, standartinė, 4kg 1 ACRYLMED GREEN 4KG
Padangų montavimo pasta su sandarinimo priedais, 4kg 1 ACRYLMED RED 4KG
Padangų montavimo pasta su priedais prieš užšalimą, 4kg 1 ACRYLMED BLUE 4KG
Montavimo pasta juoda 5kg 1 600BP05
Montavimo pasta balta 5kg 1 600MP05
Montavimo pasta balta 3kg 1 600MP03
Padangų talkas 500gr 1 6007000
Hermetikas 1 2338103
Bortų sandarinimo priemonė 1l 1 6005002

Lopai, virvutės bei grybai Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Grybas su adata 6mm 24 3001006

Grybas su adata 8mm 20 3001008

Grybas su adata 9x50 mm 24 2338101

Sandarinimo virvutės 204mm 25 2001103

Sandarinimo virvutės 104mm 50 2001102

Plona juoda sandarinimo virvutė 50 2001104

Guminės sandarinimo virvutės 6mm 60 3002006

Sandarinimo virvutės 100mm 60 H300003

Pastiprintas lopas 75x90mm 20 1003015

Pastiprintas lopas 75x125mm 10 1003014

Pastiprintas lopas 65x115mm 10 1003012

Pastiprintas lopas 55x75mm 20 1003010

Lopas ovalus 90x45mm 30 1001740

Lopas ovalus 74x37mm 30 1001720

Lopas apvalus 55mm 30 1000550

Lopas apvalus 30mm 100 1000300

Lopas apvalintais kampais 35mm 100 1002350

Diagonalinių padangų lopai 80mm 20 1004102

Diagonalinių padangų lopai 60mm 30 1004101

Remonto / montavimo įrankiai Kiekis pakuotėje Prekės kodas
Šepetys 1 6001001
Specialus įrankis sandarinimo virvutei 1 7001013
Gumos gramdiklis 1 7001029
Įrankis lopui išlyginti 38mmX3mm 1 7001030
Skylės praplatinimo įrankis 1 7001039
Klijų nuėmimo įrankis 1 7001053
Ventilių instaliavimo įrankis, plienas 1 8001070
Ventilių instaliavimo įrankis (stiprus plastikas) 1 8001071
Standartinis ventilio vožtuvo išėmėjas 1 8001051
Standartinis ventilio vožtuvo/ventilio išėmėjas 1 8001050A
4 dalių ventilio remonto įrankis 1 8001061
Padangų montavimo replės 1 7001050
Įrankis sandarinimo juostelėms 1 7001010
Padangos remonto rinkinukas (virvutės, klijai, įrankiai) 12 2001102SK

Remonto chemija Kiekis pakuotėje Prekės kodas
Valiklis gumos, degus 5l 1 6005000G
Valiklis gumos, degus 1l 1 6005000
Valiklis gumos, aerozolis, degus 400ml 1 6005001
Stiprūs klijai, nedegūs 1l 1 6006111
Stiprūs klijai 250ml 1 6006101
Greitai džiūstantys klijai 250ml 1 2338104

PADANGŲ REMONTO PRIEMONĖS

VISKAS IR DAR DAUGIAU – PADANGŲ MONTAVIMUI IR REMONTUI

Padangų žymėjimo kreidutė Kiekis pakuotėje Prekės kodas

Geltona kreidutė 1 2338102
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Degalų nauD.  efektyvumas sukibimas su šlapia Danga išorinis triukšmas

C, e e, f 71-72  db

• Optimalus kryptinis raštas, sukurtas maksimaliam saugumui net ir sunkiausiomius 
žiemos sąlygomis

•Optimalus raštas, sukurtas pagerinti automobilio elgseną ant ledo ir sniego

• Optimalus mikštas padangos mišinys užtikrinantis maksimalų kontaktą su danga

W616

HANKOOK padangos – 
AD Baltic asortimente

Degalų nauD.  efektyvumas sukibimas su šlapia Danga išorinis triukšmas

- - -

• Naujos dygliuojamos padangos lengviesiems automobiliams.

• Grubus, kryptinis protektorius, turintis įtaką puikiam važiavimui ant šlapios dangos 

• Speciali dyglių konstrukcija, turinti įtaką puikiam padangų darbui posūkių metu

• Efektyvus vandens nuvedimas dėka specialios protektoriaus grovelių konstrukcijos

Winter i*Pike RS W419

Degalų nauD.  efektyvumas sukibimas su šlapia Danga išorinis triukšmas

C, e, f b, C 71-72  db

• Naujos žieminės padangos kompaktiniams ir vidutinio dydžio automobiliams.

• Subalansuotas valdomumas visomis žiemos sąlygomis.

• 3D lamelės užtikrina didesnį važiavimo stabilumą mažinant blokų judėjimą.

• “Aqua slush edge“ grioveliai padeda išvengti hidroplanavimo didinant sukibimo plotą 

Winter i*cept RS2 W452

Degalų nauD.  efektyvumas sukibimas su šlapia Danga išorinis triukšmas

- - -

• Lengvųjų komercinių automobilių dygliuojamos padangos

• Agresyvus, kryptinis protektorius 

• Dėka 3D griovelių technologijos buvo pagerintas sukibimas su sniegu

• Dėka didesnio dyglių kiekio užtikrintas eksplotavimas ant sniego ir ledo

Winter i*Pike RW09
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Degalų nauD.  efektyvumas sukibimas su šlapia Danga išorinis triukšmas

C, e e, C 72-73  db

• Optimizuotas asimetrinis protektorius skirtas vairuoti visomis žiemos sąlygomis

• Panaudojus du tiesius plačius griovelius užtikrinamas stabilus vairavimas snieguotuose 
ir šlapiuose keliuose.

• Šoninis ledo kirvio formos griovelis suteikia sukibimo efektą kelyje.

Winter i*cept evo2 W320

Degalų nauD.  efektyvumas sukibimas su šlapia Danga išorinis triukšmas

- - -

• Lengvųjų komercinių automobilių ir visureigių dygliuojamos padangos

• Puiki trauka ant sniego ir ledo dėka specialaus dyglių išdėstymo protektoriuje

• Plati centrinė blokelių juosta dėka kurios užtikrinamas saugus važiavimas, esant visoms 
oro sąlygoms.

Winter i*Pike RW11

Degalų nauD.  efektyvumas sukibimas su šlapia Danga išorinis triukšmas

f, g E 70, 73  db

• Centrinis griovelis ir du šoniniai skersiniai grioveliai užtikrina aukštus rezultatus ant 
sniego ir atsparumą akvaplanavimui.

• Protektoriaus peties blokų jungtys – puikus sukibimas su sausa ir apledėjusia danga.

• Optimaliai veikia drėgname kelyje.

Winter RW06

Degalų nauD.  efektyvumas sukibimas su šlapia Danga išorinis triukšmas

C, e, f e, f 69-75  db

• Žieminės visureigių padangos.

• Protektoriaus blokai išdėstyti įstrižai siekiant pagerinti valdymą ir stabdymą ant ledo.

• Specialiai įpjautos griovelių sienelės užtikrina maksimalų briaunų lankstomumo efektą.

Dynapro i*cept RW08

Degalų nauD.  efektyvumas sukibimas su šlapia Danga išorinis triukšmas

C, e, f C, e 71-72  db

• Trimačių įpjovų sistema užtikrina gerą saugumo lygį, važiuojant snieguotais keliais.

• Gumos mišinys su dideliu silicio dioksido kiekiu, pagerina sukibimą žiemos sąlygomis, 
padididna ridą ir užtikrina mažesnes kuro sąnaudas.

Winter i*cept RS W442
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Gamintojas, pasitelkdamas savo geriausias žinias ir technologijas, garantuoja aukštą IMPERIAL bei TRISTAR padangų kokybę. 
IMPERIAL bei TRISTAR padangos sukurtos Belgijoje, turi žymėjimus, atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69, 70 dB

Degalų naud. efektyvumas: C, E 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 70-73 dB

Degalų naud. efektyvumas: E 
Sukibimas su šlapia danga: C 

Išorinis triukšmas: 75 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69-71 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: E
Sukibimas su šlapia danga: C

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai
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Gamintojas, pasitelkdamas savo geriausias žinias ir technologijas, garantuoja aukštą IMPERIAL bei TRISTAR padangų kokybę. 
IMPERIAL bei TRISTAR padangos sukurtos Belgijoje, turi žymėjimus, atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69, 70 dB

Degalų naud. efektyvumas: C, E 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 70-73 dB

Degalų naud. efektyvumas: E 
Sukibimas su šlapia danga: C 

Išorinis triukšmas: 75 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69-71 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: E
Sukibimas su šlapia danga: C

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai „Uniglory“ prekės ženklas – tai kokybiškos padangos, gaminamos vienoje geriausių Kinijos gamyklų naudojant kokybiškas 

natūralias medžiagas ir aukštos kokybės kontrolės sistemas, kurios užtikrina, kad Jūsų įsigyti gaminiai neturės jokių defektų. Taip 
pat daug dėmesio skiriama  atskirų modelių dizaino kūrimui ir pritaikymui siekiant saugumo, efektyvumo ir patogumo naudotojui 
pagal platintojų iš viso pasaulio pateiktus atsiliepimus, augant automobilių pramonei ir vykdant tyrimus, mūsų gaminių linija vis 
plečiasi, o šis veiksnys padeda mums išsiskirti iš konkurentų.
Mes suinteresuoti ne tik parduoti padangas, bet ir sukurti pasaulinio lygio gaminį. Siekiame visų pirma išvystyti kokybišką prekės 
ženklą ir tuo pačiu tapti partneriais su aukščiausios klasės platintojais visame pasaulyje, ieškančiais gaminio, kuris pakeistų 
vartotojų įpročius, ieškome labai gerai su šia rinka susipažinusių platintojų, kurie galėtų teikti atsiliepimus ir prisidėti prie mūsų 
kuriant pripažintą prekės ženklą.
Mūsų pranašumai: 
• Nepriklausomi tyrimai ir technologijų vystymas,
• Prioritetą teikiame naujų dydžių ir modelių kūrimui pagal rinkos poreikius, 
• Griežta prekybos apsauga,
• 100% gaminio garantija.

„UNIGLORY“ PRANAŠUMAS

ICE-CROSS (liet. per ledą)
• Ypatinga stabdymo galia. Dėl 6 

proc. praplatinto protektoriaus 
sustojama lygiai, stabdymas 
geresnis ir padangos nesidėvi 
važiuojant ant sniegu ar ledu 
padengtos žemės.

• Protektoriaus dizainas. Tobulai 
tinka stabdymui ir sukibimui 
ant sniego ar ledo, kurį suteikia 
kryptinis modelis ir metalinės 
detalės.

ICE-BLADE (liet. ledo ašmenys)
• Puikus stabdymas ant ledu ar 

sniegu padengto kelio
• Ypatingas protektorius be 

metalinių detalių labai pagerina 
stabdymą žiemą.

• Saugumo ir mados derinys
• Grakščiai išlenkta padangos 

forma suteikia ir madingą 
išvaizdą, ir saugumą vairuojant 
dėl didesnės trinties išlenkimo 
vietoje.

ICE-BREAKER (liet. ledlaužys)
• Z raidėmis centre išvagotas 

modelis didina sukibimą su 
sniegu, pagerina drenažą ir 
išryškina aštrius kraštelius.

• Kompiuteriu optimizuotų 
komponentų sistema maksimaliai 
padidina padangų efektyvumą 
optimizuodama atitinkamo 
protektoriaus dizaino, padangos 
formos, medžiagų ir konstrukcijos 
derinį.

Konkretaus modelio privalumai:
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KUMHO padangos – 
AD Baltic asortimente

Tarptautinė rinkodara

Kompanijos apžvalga

Įkūrimo data: rugsėjo 5 d., 1960 m.  
Akcijomis prekiaujama Korėjos ir Londono biržoje. 
2013 metų bendra apyvarta: 3,4 mlrd. JAV dolerių. 
Personalas: 10972 darbuotojai (Korėjoje: 4939; kitose šalyse: 6033).

Pardavimų taškai: 
• P. Korėja: 17 miestų, 4 regionai (1290 distributorių). 
• Kinija: 1 pardavimų kompanija, 8 filialai (3719 distributoriai). 
• Kitos šalys: 8 pardavimų kompanijos, 18 filialų.

Gamybos vietos: 8 gamyklos: 3 – Korėjoje, 4 – Kinijoje, 1 – Vietname. 
Naujų produktų kūrimas: 4 tyrimų centrai įvairiose šalyse: Korėjoje, Kinijoje, 
JAV, Vokietijoje. Seulo būstinė, P. Korėja

Įvairi prekinio ženklo populiarinimo veikla

• Automobilių gamintojai, naudojantys Kumho padangas savo orginalioje komplektacijoje: Benz / BMW / Ford / GM / Chrysler / 
VW / Hyundai / ir tt.

• Automobilių sportas: Auto GP, F3 masters, Kinijos CRC ir tt.
• Sporto rėmimas: Prekinio ženklo žinomumo ir vertės didinimas visame pasaulyje
• Technologijos: UHP, dūminės padangos, Run Flat padangos, EV padangos, „Aroma“ padangos, lenktynių padangos, „eco“ 

padangos, aviacinės padangos
• Neįtikėtini žurnalų testų rezultatai: Puikios eksploatacinės savybės –tiesiai vartotojui
• Dizaino apdovanojimai: Pasaulinis dizaino apdovanojimas

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

b, c, e c, e 71-73  db

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

e, f c 70  db

PCR Studdable – WinterCraft ice Wi31

• Naujausias modelis su dyglių pridėjimo galimybe.

• Atitinka Europos dygliuotų padangų direktyvas.

• Optimalus dyglių išdėstymas garantuoja geriausias savybes ledu padengtame kelyje.

• 3D įpjovų dizainas užtikrina puikų sukibimo ir posūkių stabilumą ledu bei sniegu  
     padengtuose keliuose.

• Inovatyvus junginys ir apdirbimo technologija užtikrina geresnes savybes žiemos  
     sąlygomis (taip pat ir esant šlapiai dangai).

PCR Studless – I’Zen KW31

• Sukurta itin šaltos žiemos sąlygoms.

• „V“ formos vienakryptis protektoriaus raštas.

• Maksimali trauka ant sniego ir puikios stabdymo savybės.

• Paprastesnis posūkių atlikimas esant itin šaltos žiemos sąlygoms.

• Standus peties blokas puikiai pašalina sniegą ir ledą.

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

c, e E 74-76  db

SUV – I’Zen RV KC15

• Platūs skersiniai grioveliai garantuoja galingą trauką sniegu padengtame kelyje.

• Grubus asimetriškas protektoriaus raštas.

• 4 plačiais išilginiais grioveliais gerai subalansuojamos visos savybės.

• Daug įpjovų geresniam stabdymui sniegu ir ledu padengtame kelyje.

• Specialus silicio dioksido junginys – geresnės savybės šlapiame kelyje.

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

e, f e, f 71-72  db

PCR UHP – I’Zen KW27

• Maksimali trauka ant sniego ir ledo.

• Asimetriškas protektoriaus raštas.

• Centrinės dalies standumas garantuoja optimalų atsparumą dideliam greičiui.

• Maksimalus vandens pašalinimas, puikus sukibimas su šlapia danga.

• Lengviau atlikti posūkius, puikios valdymo savybės.

• Tolygus kontaktinio slėgio pasiskirstymas užtikrina apsaugą nuo dalinio nusidėvėjimo.

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

E E 70-74  db

SUV Studdable – I’Zen RV Stud KC16

• Dygliuojama SUV padanga itin šaltai žiemai.

• Optimalus sukibimas ledu padengtame kelyje.

• Tarpusavyje sukimbančios įpjovos užtikrina vairavimo stabilumą.

• 5 platūs grioveliai leidžia geriau išsklaidyti vandenį.

• „Pjūklo“ formos įpjovos užtikrina geriausias savybes sniegu ir ledu padengtuose  
     keliuose.
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KUMHO padangos – 
AD Baltic asortimente

Tarptautinė rinkodara

Kompanijos apžvalga

Įkūrimo data: rugsėjo 5 d., 1960 m.  
Akcijomis prekiaujama Korėjos ir Londono biržoje. 
2013 metų bendra apyvarta: 3,4 mlrd. JAV dolerių. 
Personalas: 10972 darbuotojai (Korėjoje: 4939; kitose šalyse: 6033).

Pardavimų taškai: 
• P. Korėja: 17 miestų, 4 regionai (1290 distributorių). 
• Kinija: 1 pardavimų kompanija, 8 filialai (3719 distributoriai). 
• Kitos šalys: 8 pardavimų kompanijos, 18 filialų.

Gamybos vietos: 8 gamyklos: 3 – Korėjoje, 4 – Kinijoje, 1 – Vietname. 
Naujų produktų kūrimas: 4 tyrimų centrai įvairiose šalyse: Korėjoje, Kinijoje, 
JAV, Vokietijoje. Seulo būstinė, P. Korėja

Įvairi prekinio ženklo populiarinimo veikla

• Automobilių gamintojai, naudojantys Kumho padangas savo orginalioje komplektacijoje: Benz / BMW / Ford / GM / Chrysler / 
VW / Hyundai / ir tt.

• Automobilių sportas: Auto GP, F3 masters, Kinijos CRC ir tt.
• Sporto rėmimas: Prekinio ženklo žinomumo ir vertės didinimas visame pasaulyje
• Technologijos: UHP, dūminės padangos, Run Flat padangos, EV padangos, „Aroma“ padangos, lenktynių padangos, „eco“ 

padangos, aviacinės padangos
• Neįtikėtini žurnalų testų rezultatai: Puikios eksploatacinės savybės –tiesiai vartotojui
• Dizaino apdovanojimai: Pasaulinis dizaino apdovanojimas

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

b, c, e c, e 71-73  db

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

e, f c 70  db

PCR Studdable – WinterCraft ice Wi31

• Naujausias modelis su dyglių pridėjimo galimybe.

• Atitinka Europos dygliuotų padangų direktyvas.

• Optimalus dyglių išdėstymas garantuoja geriausias savybes ledu padengtame kelyje.

• 3D įpjovų dizainas užtikrina puikų sukibimo ir posūkių stabilumą ledu bei sniegu  
     padengtuose keliuose.

• Inovatyvus junginys ir apdirbimo technologija užtikrina geresnes savybes žiemos  
     sąlygomis (taip pat ir esant šlapiai dangai).

PCR Studless – I’Zen KW31

• Sukurta itin šaltos žiemos sąlygoms.

• „V“ formos vienakryptis protektoriaus raštas.

• Maksimali trauka ant sniego ir puikios stabdymo savybės.

• Paprastesnis posūkių atlikimas esant itin šaltos žiemos sąlygoms.

• Standus peties blokas puikiai pašalina sniegą ir ledą.

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

c, e E 74-76  db

SUV – I’Zen RV KC15

• Platūs skersiniai grioveliai garantuoja galingą trauką sniegu padengtame kelyje.

• Grubus asimetriškas protektoriaus raštas.

• 4 plačiais išilginiais grioveliais gerai subalansuojamos visos savybės.

• Daug įpjovų geresniam stabdymui sniegu ir ledu padengtame kelyje.

• Specialus silicio dioksido junginys – geresnės savybės šlapiame kelyje.

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

e, f e, f 71-72  db

PCR UHP – I’Zen KW27

• Maksimali trauka ant sniego ir ledo.

• Asimetriškas protektoriaus raštas.

• Centrinės dalies standumas garantuoja optimalų atsparumą dideliam greičiui.

• Maksimalus vandens pašalinimas, puikus sukibimas su šlapia danga.

• Lengviau atlikti posūkius, puikios valdymo savybės.

• Tolygus kontaktinio slėgio pasiskirstymas užtikrina apsaugą nuo dalinio nusidėvėjimo.

Degalų nauD.  efeKtyvumas suKibimas su šlapia Danga išorinis triuKšmas

E E 70-74  db

SUV Studdable – I’Zen RV Stud KC16

• Dygliuojama SUV padanga itin šaltai žiemai.

• Optimalus sukibimas ledu padengtame kelyje.

• Tarpusavyje sukimbančios įpjovos užtikrina vairavimo stabilumą.

• 5 platūs grioveliai leidžia geriau išsklaidyti vandenį.

• „Pjūklo“ formos įpjovos užtikrina geriausias savybes sniegu ir ledu padengtuose  
     keliuose.
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椀爀 瀀氀愀ഁ椀愀甀 ጠ 琀愀椀瀀 瀀愀琀 椀爀 欀漀渀欀甀爀甀漀搀愀洀愀猀 猀甀 瀀椀最椀愀 瀀爀漀搀甀欀挀椀樀愀 椀愁 䄀稀椀樀漀猀 愁愀氀椀猁⸀
匀椀攀欀椀愀渀琀 瀀愀琀攀渀欀椀渀琀椀 愀甀欀愁琀甀猀 欀氀椀攀渀琀猁 爀攀椀欀愀氀愀瘀椀洀甀猀Ⰰ 欀椀攀欀瘀椀攀渀愀 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀 瀀愀搀愀渀最愀 瀀攀爀攀椀渀愀 瀀攀渀欀椀猀 最愀洀礀戀漀猀 縁椀渀最猀渀椀甀猀㨀

                                                ⸀  䄀琀爀椀渀欀椀洀愀猀 椀爀 琀椀欀爀椀渀椀洀愀猀
                                                                                                    倀愀最愀氀 最爀椀攀縁琀甀猀 欀爀椀琀攀爀椀樀甀猀 琀椀欀爀椀渀愀洀愀猀 欀漀爀瀀甀猀愀猀Ⰰ 愀爀 渀ᜁ爀愀 瀀愀縁攀椀搀椀洀猁⸀ 吀甀漀 琀椀欀猀氀甀 刀攀椀昀攀渀  
                                                     䠀椀渀最栀愀甀猀 渀愀甀搀漀樀愀 愁椀爀漀最爀愀愀樀ԁ ⠀猀瀀攀挀欀氀攀 瀀愀琀琀攀爀渀 猀栀攀愀爀椀渀最 椀渀琀攀爀昀攀爀漀洀攀琀爀礀⤀Ⰰ 欀甀爀椀      
                                                     瀀愀搀攀搀愀 猀甀爀愀猀琀椀 渀攀琀 洀攀渀欀椀愀甀猀椀甀猀 欀漀爀瀀甀猀漀 猀琀爀甀欀琀欁爀漀猀 瀀愀縁攀椀搀椀洀甀猀⸀ 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀      
                                                     瀀愀搀愀渀最漀洀猀 渀愀甀搀漀樀愀洀椀 琀椀欀 愀甀欀愁ഁ椀愀甀猀椀漀 氀礀最椀漀 最愀洀椀渀琀漀樀猁 欀漀欀礀戀椀愁欀椀 欀漀爀瀀甀猀愀椀Ⰰ 欀甀爀椀攀      
                                                     琀甀爀椀 戀欁琀椀 渀攀瀀爀椀攀欀愀椀愁琀椀渀最漀猀 戀欁欀氀ᜁ猀⸀

                                                  ㈀⸀ 态椀甀爀欀愁琀椀渀椀洀愀猀
                                                                                                    倀愀琀椀欀爀椀渀琀椀 欀漀爀瀀甀猀愀椀 愀瀀搀漀爀漀樀愀洀椀 愀甀琀漀洀愀琀椀渀ᜁ洀椀猀 愁椀甀爀欀愁琀椀渀椀洀漀 洀愀愁椀渀漀洀椀猀 椀爀 琀甀漀      
                                                   瀀愀ഁ椀甀 瀀愀洀愀琀甀漀樀愀洀椀⸀ 匀攀渀愀 搀愀渀最愀 渀甀愁氀椀昀甀漀樀愀洀愀 洀椀氀椀洀攀琀爀漀 琀椀欀猀氀甀洀甀 椀爀 猀甀欀甀爀椀愀洀愀   
    愁椀甀爀欀愁琀椀 猀琀爀甀欀琀欁爀愀Ⰰ 欀甀爀椀 礀爀愀 椀搀攀愀氀甀猀 瀀愀最爀椀渀搀愀猀 琀漀氀攀猀渀椀愀洀 愀瀀搀漀爀漀樀椀洀甀椀⸀ 䬀椀攀欀瘀椀攀渀愀猀 欀漀爀瀀甀猀愀猀 瀀漀 愁椀甀爀欀愁琀椀渀椀洀漀 瀀爀漀挀攀猀漀 瀀愀琀椀欀爀椀渀愀洀愀猀             
    猀瀀攀挀椀愀氀椀漀洀椀猀 戀愀氀愀渀猀愀瘀椀洀漀 洀愀愁椀渀漀洀椀猀⸀

㌀⸀ 䬀漀爀瀀甀猀猁 瀀愀搀攀渀最椀洀愀猀
    䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀 瀀愀搀愀渀最漀猀 瀀愀縁愀渀最椀甀 最甀洀漀猀 洀椀愁椀渀椀甀 瀀愀搀攀渀最椀愀洀漀猀 搀瘀椀攀洀 猀欀椀爀琀椀渀最愀椀猀 
    洀攀琀漀搀愀椀猀⸀ Ḡ䌀愀洀攀氀戀愀挀欀ᰠ 洀攀琀漀搀甀 最甀洀愀 瀀愀搀攀渀最椀愀 瀀愀瘀椀爀愁椀猁 渀愀甀搀漀樀愀渀琀 愀甀琀漀洀愀琀椀渀⼁ 
    愀瀀氀椀    愀瀀氀椀欀愀琀漀爀椀猁⸀ 倀爀漀挀攀猀漀 洀攀琀甀 搀愀渀最漀猀 猀琀漀爀椀猀 椀爀 愀瀀椀洀琀椀猀 渀甀漀氀愀琀 欀漀渀琀爀漀氀椀甀漀樀愀洀椀 氀愀稀攀爀椀渀椀甀 
    洀愀琀愀瘀椀洀漀 瀀爀椀攀琀愀椀猀甀⸀ Ḡ伀爀戀椀琀爀攀愀搀ᰠ 洀攀琀漀搀甀 猀椀愀甀爀愀 最甀洀漀猀 洀椀愁椀渀椀漀 樀甀漀猀琀愀 猀氀甀漀欀猀渀椀愀椀猀 
    甀縁搀攀渀最椀愀洀愀 愀渀琀 瀀愀搀愀渀最漀猀 樀愀椀 猀甀欀愀渀琀椀猀⸀ 

㐀⸀ 䬀愀椀琀椀渀椀洀愀猀
    吀愀椀瀀 瀀愀爀甀漀愁琀椀 爀甀漀愁椀渀椀愀椀 瘀甀氀欀愀渀椀稀甀漀樀愀洀椀 瀀爀攀猀甀漀猀攀⸀ 态椀猀 愀瀀搀漀爀漀樀椀洀漀 縁椀渀最猀渀椀猀 渀攀猀椀猀欀椀爀椀愀 
  渀甀漀 瀀爀漀挀攀猀漀Ⰰ 渀愀甀搀漀樀愀洀漀 最愀洀椀渀愀渀琀 渀愀甀樀愀猀 瀀愀搀愀渀最愀猀⸀ 吀愀椀瀀 愀琀猀椀爀愀渀搀愀 渀愀甀樀愀 
    䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀 瀀愀搀愀渀最愀Ⰰ 欀甀爀椀 搀爀ԁ猀椀愀椀 最愀氀椀 戀欁琀椀 氀礀最椀渀愀洀愀 猀甀 渀愀甀樀漀洀椀猀 瀀愀搀愀渀最漀洀椀猀Ⰰ 漀 樀漀猀 
    縁椀攀洀椀渀ᜁ猀 挀栀愀    縁椀攀洀椀渀ᜁ猀 挀栀愀爀愀欀琀攀爀椀猀琀椀欀漀猀 渀攀琀 氀攀渀欀椀愀 欀愀椀 欀甀爀椀甀漀猀 愀甀欀愁ഁ椀愀甀猀椀漀 氀礀最椀漀 瀀爀攀欀ᜁ猀 縁攀渀欀氀甀猀⸀

㔀⸀ 唀縁戀愀椀最椀洀愀猀
    倀甀猀椀愀甀 愀甀琀漀洀愀琀椀渀ᜁ猀 愀琀爀愀椀縁猁 愁愀氀椀渀椀洀漀 洀愀愁椀渀漀猀 瀀爀攀挀椀稀椀愁欀愀椀 渀甀最氀甀搀椀渀愀 瀀愀搀愀渀最愀猀⸀ 嘀椀攀渀甀 洀攀琀甀 瀀愀愁愀氀椀渀愀洀愀猀 最甀洀漀猀 瀀攀爀琀攀欀氀椀甀猀 椀爀                                     
    瀀愀琀椀欀爀椀渀愀洀漀猀 瀀愀搀愀渀最漀猀 猀甀欀椀洀漀猀椀 椀爀 猀氀ᜁ最椀漀 猀愀瘀礀戀ᜁ猀⸀ 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀 瀀愀爀甀漀愁琀愀 椀愁猀椀猁猀琀椀 最愀氀甀琀椀渀椀愀洀 瘀愀爀琀漀琀漀樀甀椀⸀

䬀椀渀最ⴀ䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀 瀀愀搀愀渀最猁 最愀洀礀戀愀 愀琀椀琀椀渀欀愀 最爀椀攀縁琀甀猀 嘀漀欀椀攀琀椀樀漀猀 欀漀欀礀戀ᜁ猀 爀攀椀欀愀氀愀瘀椀洀甀猀 戀攀椀 瀀愀最愀氀 欀漀欀礀戀ᜁ猀 瘀愀氀搀礀洀漀 猀椀猀琀攀洀ԁ 䤀匀伀 㤀　　㨀㈀　㔀 
琀椀欀爀椀渀愀洀愀 椀爀 猀攀爀琀椀愀欀甀漀樀愀洀愀 吀嘀ⴀ一漀爀搀⸀ 一攀瀀爀椀欀氀愀甀猀漀洀愀 氀愀戀漀爀愀琀漀爀椀樀愀 一漀爀搀 椀愁 瀀愀最爀椀渀搀猁 琀椀欀爀椀渀愀 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀 瀀愀搀愀渀最愀猀 椀爀 瀀愀琀瘀椀爀琀椀渀愀 樀猁 
欀漀欀礀戀ᤁⰀ 欀甀爀椀 瘀椀爀愁椀樀愀 猀琀愀渀搀愀爀琀椀渀椀甀猀 爀攀椀欀愀氀愀瘀椀洀甀猀 椀爀 猀甀琀攀椀欀椀愀 縁礀洀猁 猀愀甀最甀洀漀 爀攀稀攀爀瘀ԁ⸀ 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀 欀漀欀礀戀ᜁ 倀䄀䜀䄀䴀䤀一吀䄀 嘀伀䬀䤀䔀吀䤀䨀伀䨀䔀⸀

䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀
ⴀ 倀愀最愀洀椀渀琀愀 嘀漀欀椀攀琀椀樀漀樀攀
ⴀ 䐀愀甀最椀愀甀 欀愀椀瀀 㘀　 洀攀琀猁 瀀愀搀愀渀最猁 最愀洀礀戀漀猀 瀀愀琀椀爀琀椀猀⸀
ⴀ 态椀甀漀氀愀椀欀椀渀ᜁ猀 琀攀挀栀渀椀欀漀猀 椀爀 最愀洀礀戀漀猀 洀攀琀漀搀猁 渀愀甀搀漀樀椀洀愀猀 最愀爀愀渀琀甀漀樀愀 
   椀愁猀   椀愁猀欀椀爀琀椀渀ᤁ 愀甀欀愁ഁ椀愀甀猀椀ԁ 欀漀欀礀戀ᤁ⸀
ⴀ 䘀攀搀攀爀愀氀椀渀ᜁ 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀漀 縁椀渀礀戀愀 猀甀琀攀椀欀ᜁ 䔀䌀䔀 猀琀愀渀搀愀爀琀漀 渀甀洀攀爀椀甀猀 
  　㠀刀ⴀ　　 　　㈀ 椀爀 　㤀刀ⴀ　　 　　㈀⸀
ⴀ 吀嘀ⴀ一漀爀搀 猀攀爀琀椀愀欀甀漀琀愀 欀漀欀礀戀ᜁ猀 瘀愀氀搀礀洀漀 猀椀猀琀攀洀愀 瀀愀最愀氀 
   䐀䤀一 䤀匀伀 㤀　　㨀㈀　㔀⸀
ⴀ 䰀愀戀漀爀愀琀漀爀椀樀愀 一漀爀搀 䜀洀戀䠀 愀琀攀猀琀甀漀樀愀 瀀爀漀搀甀欀琀漀 欀漀欀礀戀ᤁⰀ 欀甀爀椀 瘀椀爀愁椀樀愀 
   猀琀愀渀搀愀爀琀椀渀椀甀猀 爀攀椀欀愀氀愀瘀椀洀甀猀 椀爀 猀甀琀攀椀欀椀愀 縁礀洀猁 猀愀甀最甀洀漀 爀攀稀攀爀瘀ԁ⸀
ⴀ ⴀ 䐀椀搀攀氀ᜁ 瘀愀猀愀爀椀渀椀猁Ⰰ 縁椀攀洀椀渀椀猁 椀爀 搀攀洀椀猀攀稀漀渀椀渀椀猁 瀀愀搀愀渀最猁 洀愀琀洀攀渀猁 
   ⼁瘀愀椀爀漀瘀ᜁ⸀
ⴀ 倀甀椀欀甀猀 欀愀椀渀漀猀 椀爀 欀漀欀礀戀ᜁ猀 猀愀渀琀礀欀椀猀⸀
ⴀ ㈀ 洀攀琀猁 最愀爀愀渀琀椀樀愀⸀
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Prekės ženklas Laufenn užtikrina 
aukščiausią vartotojų pasitenkinimo 
lygį siūlydamas gaminius, skirtus 
skirtingų poreikių ir reikalavimų 
turintiems vartotojams. Laufenn 
padangos sukurtos specialiai Europos 
rinkai. Jos gaminamos modernioje 
gamykloje Vengrijoje. 

Bendrovė „Hankook“, premium klasės 
padangų gamintoja, informavo apie 
sukurtą naują prekės ženklą Laufenn, 
kuriuo bus žymimi gaminiai, skirti Europos 
rinkai. Ši informacija buvo paskelbta 
įmonės spaudos konferencijoje 66-osios 
Tarptautinės automobilių mugės (IAA), 
vykstančios Frankfurte prie Maino, 
Vokietijoje, metu. Taip pat buvo pristatyta 
Laufenn gaminių linija ir strategija. Ji 
pabrėžia bendrovės „Hankook Tire“ dėmesį 
skirtingų klientų poreikių tenkinimui. 

Laufenn siūlo platų aukštos kokybės 
padangų, tinkamų bet kuriomis sąlygomis, 
asortimentą. Jos yra skirtos asmenims, 
vertinantiems geriausias savybes, kokybę 
ir stilių. Naujas prekės ženklas simboliškai 
ir konkrečiai pabrėžia bendrovės 
„Hankook“ viziją, kurios tikslas yra plėsti 
veiklą globaliojoje automobilių rinkoje. 

Laufenn produktų pasiūla sukurta 
specialiai atsižvelgiant į Europos rinkos 
poreikius. Kuriant šiuos produktus, esminis 
vaidmuo teko bendrovės „Hankook“ 
Europos techniniam centrui (ETC), 
esančiam Hanoverio mieste Vokietijoje. 
Laufenn padangos gaminamos pagal 
pažangias technologijas įrengtoje 
gamykloje Vengrijoje. Tai yra viena iš 
moderniausių tokio tipo gamyklų pasaulyje. 
Jos specializacija yra „Hankook“ aukštos 
klasės lengvųjų automobilių, SUV tipo ir 
lengvųjų krovininių automobilių padangų 
gamyba Europos rinkai. 

„Laufenn padangos sukuria naują vertę 
Europos rinkoje,“ - teigia Ho-Youl Pae, 
„Hankook Tire“ direktorius Europoje. - 
„Prekės ženklas vystosi tvariai, o mūsų 
strateginės pastangos sutelktos ties 

BENDROVĖ „HANKOOK TIRE“ PRISTATO 
LAUFENN GAMINIUS, SKIRTUS 
EUROPOS RINKAI: NAUJAS PADANGŲ 
PREKĖS ŽENKLAS, KURIANTIS NAUJĄ 
VERTĘ 

klientų iš Europos skirtingų poreikių 
tenkinimu. Ketiname investuoti toliau, 
tai padės Laufenn tapti esminiu žaidėju, 
užtikrinančiu, kad klientams bus 
pateikiamos jų reikalaujamos praktinės 
savybės“.

Prekės ženklas Laufenn yra skirtas 
išmanantiems ir taupiems vartotojams. 
Jis apima atitinkamai parinktus aukštos 
kokybės gaminius, kurie atitiks įvairius 
klientų poreikius, kadangi jų parametrai 
bus nuolat tobulinami ir gerinami. Iš 
pradžių Laufenn pasiūloje yra penkios 
gaminių linijos: S FIT EQ (lengviesiems 
automobiliams skirtos didelio našumo 
vasarinės padangos, kurių dydis yra 
nuo 15 iki 19 colių), G FIT EQ (turistinio 
segmento lengviesiems automobiliams 
skirtos vasarinės padangos, kurių dydis 
yra nuo 13 iki 17 colių), X FIT VAN (SUV 
tipo/komercinėms transporto priemonėms 
skirtos vasarinės padangos, kurių dydis yra 
nuo 14 iki 16 colių), ir FIT (lengviesiems/
SUV tipo automobiliams skirtos žieminės 
nedygliuotos padangos, skirtos Vidurio 
ir Vakarų Europos rinkai, kurių 
dydis yra nuo 13 iki 18 colių), bei i 
FIT ICE (lengviesiems/SUV tipo 
automobiliams skirtos žieminės 
dygliuotos padangos, skirtos 
Skandinavijos/Rusijos rinkai, 
kurių dydis yra nuo 13 iki 18 
colių).

Informacija apie prekės 
ženklą Laufenn

Šio prekės ženklo gaminiai 
užtikrina klientams paprastumą, 
tuo pačiu metu garantuodami 
optimalius parametrus 
ir važiavimo įspūdžius. 
Laufenn ypatingą dėmesį 
skiria pagrindinėms padangų 
savybėms ir funkcionalumui. 
Pasiūlą sudaro visa gama 
praktiškų gaminių, skirtų skirtingų 
poreikių turintiems asmenims, 
įskaitant didelio našumo radialines 
padangas, skirtas lengviesiems 

automobiliams, SUV tipo ir lengviesiems 
krovininiams automobiliams, važiuojant 
vasaros ir žiemos sąlygomis. Laufenn – tai 
naujas bendrovės „Hankook Tire“ prekės 
ženklas, todėl tai užtikrina patikimą kokybę 
ir aptarnavimą, pradedant tiriamaisiais 
vystymo darbais ir produkcija ir užbaigiant 
aukštos kokybės klientų aptarnavimu, į 
kurį yra įtraukiama bendrovės „Hankook 
Tire“ politiką atitinkanti garantija.   

Daugiau informacijos apie prekės ženklą 
Laufenn galima rasti tinklapyje www.
laufenn.com.
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2

Nerandate padangų mūsų sandėliuose? Ne bėda – užsisakykite 
tiesiai iš gamintojo!
Goodyear, Dunlop, Sava, Debica, Fulda, Michelin, Continental ir kiti 
gerai žinomi padangų gamintojai vienoje vietoje – ADCat.

Spauskite 
„Padangos“

1

3

Pažymėkite varnele 
„Rodyti tik tiesiogiai 

iš gamintojo 
užsakomas prekes“

Spauskite 
„Ieškoti“

Pasirinkite 
padangų 

specifikacijas

Spauskite 
“Ieškoti”

Užveskite kursorių 
ant oranžinio namelio 

ir sužinokite, kada 
prekės atkeliaus į Jūsų 

pasirinktą sandėlį

Išsirinkite 
gamintojąNurodykite 

sezoną
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Padanga – žiedo formos transPorto 
Priemonių sudedamoji dalis, dengianti 
ratlankius bei įgalinanti geresnes eksPlo-
atacines savybes . 
Šiandien dauguma transPorto Priemonių 
yra su radialinėmis Padangomis ir tik la-
bai sPecifinės iŠ jų yra su diagonalinėmis. 
diagonalinės Padangos turi karkasą iŠ 
vieno ar kelių kordo sluoksnių, iŠdėstytų 
taiP, kad gretimų sluoksnių gijos susiPi-
na. radialinėje Padangoje karkaso kor-
das įtemPtas nuo vieno kraŠto iki kito be 
gijų susiPynimo; Plonas, minkŠtas karka-
so aPvalkalo iŠorinis PavirŠius aPtemPtas 
tvirtu ir lanksčiu brekeriu – diržu iŠ labai 
tvirto netamPraus kordo – Plieninio arba 
tekstilinio. radialinės Padangos visada 
žymimos raide r.
Palyginę radialines ir diagonalines Pa-
dangas, Pamatysime, kad radialinės yra 
atsParesnės nusidėvėjimui ir ilgaamžiŠ-
kesnės. radialinės Padangos užtikrina geresnį sukibimą su kelio danga, su jomis lengviau vairuoti, didesnis 
Šoninis stabilumas, jos yra ekonomiŠkesnės.

Padangų gamyboje naudojamos įvairios medžiagos: sudėties pagrindą 
sudaro gumos ir tekstilės junginiai, taip pat plieniniai sustiprinimo kompo-
nentai. Šias medžiagas galima suskirstyti į 6 tipus.

1. Guma (natūrali arba sintetinė)  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41%

2. Užpildai (techninė anglis, silicio dioksidas,anglis, kreida). . . . . . . . . . 30%

3. Sustiprinimo medžiagos (plienas, poliesteris, viskozė, nailonas) . . . 15%

4. Plastifikatoriai (alyvos ir dervos). . .  . . . . . . . . . . . . . . . ..  .  . . .. . . . . .6%

5. Cheminės medžiagos vulkanizacijai (siera, cinko oksidas, įvairios kitos 
cheminės medžiagos) . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 6%

6. Senėjimą stabdančios ir kitos cheminės medžiagos . . . . . . . . . . . . . . . 2%

Padangų gamyboje naudojamos medžiagos



22

Padangų komponentai

PADANGŲ ĮTAKA AUTOMOBILIO EKSPLOATACINĖMS 
SAVYBĖMS

Padangų įtakos sferos

• Apkrovos transportavimas;
• Amortizavimas;
• Variklio varomosios jėgos perdavimas;
• Stabdymo jėgos perdavimas;
• Reakcija į vairo pasukimą;
• Valdymo išlaikymas;
• Trauka ant įvairių paviršių (asfalto, žolės, akmenų, uolų, smėlio, ledo, 

sniego);
• Ilgaamžiškumas ir matmenų stabilumas;
• Sukibimas su danga;
• Šoninės dalies apsauga;
• Atsparumas pradūrimui.

Šiuolaikinių padangų komponentus galima skirstyti į 2 dalis.

Protektoriaus ir kordo visuma. Ją sudaro: 
1. Protektorius – užtikrina ilgesnę ridą, gerą sukibimą su kelio danga ir 

tinkamą vandens pašalinimą;
2. Nepertraukiamos juostos – esant dideliam greičiui, palaiko 

padangos tvirtumą;
3. Plieninio kordo juostos – optimizuoja kryptinį stabilumą ir su-

mažina riedėjimo trintį.

Korpusas. Jį sudaro: 
4. Tekstilinės juostos – užtikrina slėgio kontrolę ir vienodą padangos 

formą;
5. Vidinis sluoksnis – palaiko padangos sandarumą;
6. Šoninė sienelė – apsaugo padangą nuo išorinių pažeidimų;
7. Borto sustiprinimas – užtikrina kryptinį stabilumą ir tikslesnį rea-

gavimą į pasukimą;
8. Borto užpildas – pagerina kryptinį stabilumą, vairavimo savybes, 

taip pat padidina komfortą;
9. Borto šerdis – užtikrina tinkamą atramą į ratlankį.
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Transporto Departamentas (JAV departamentas, reguliuo-
jantis padangų saugumo standartus).
JAV apkrovos indeksas, maksimali apkrova (615 kg vienam 
ratui = 1356 svarai), 1 svaras = 0,4536 kg.
4 protektoriaus juostos, 1 poliesterio juosta, 2 plieninio diržo 
juostos, 1 poliamido juosta.  Šoninė sienelė: padangos 
korpusą sudaro 1 poliesterio juosta.
JAV didžiausio slėgio riba 51 psi (1 bar = 14,5 psi). Infor-
macija vartotojams pateikiama remiantis vertėmis, gautomis 
lyginant standartizuotų testų rezultatus su atskaitinių padan-
gų testų rezultatais.
Protektoriaus nusidėvėjimas: santykinis padangos tarnavi-
mo laikas pagal standartinius JAV testus (% nuo atskaitinės 
padangos tarnavimo laiko).
Sukibimas: A, B arba C = padangos šlapio stabdymo 
savybės.
Temperatūra: A, B arba C = padangos terminis stabilumas 
esant dideliam greičiui. C indikatoriaus pakanka, kad būtų 
visiškai atitinkami JAV reikalavimai.
Identifikacija Brazilijoje.
Identifikacija Kinijoje.

Gamintojas (prekės ženklas arba logotipas).
Produkto pavadinimas.
Dydis;
205 = padangos plotis mm;
55 = aukščio ir pločio santykis (procentai);
R = radialinė konstrukcija;
16 = ratlankio skersmuo coliais (kodas).
91 = apkrovos indeksas;
V = greičio indeksas.
Bekamerinė padanga;
Continental padangos žymimos laikantis visų tarptautinių 
standartų. Šoninėje sienelėje galima rasti apskritimą su 
raide „E“ ir pripažinimo šalies numeriu. Žymėjimą seka kelių 
skaitmenų pripažinimo numeris. Žymėjimo pavyzdys: E4 e4 
(4 = Olandija).
Gamintojo kodas, padangų gamykla, dydis ir tipas. Pagam-
inimo data (savaitė/metai). „2013“ reiškia 20-ąją 2013 metų 
savaitę.
T. W. I.: nusidėvėjimo indikatorius. Tai žemai iškeltos 
juostelės, einančios skersai pagrindinių griovelių. Pirminis 
juostelių aukštis: 1,6 mm. Nusidėvint padangoms, aukštis 
po truputį susilygina su likusiu protektoriumi.
Pagaminimo šalis. Visa toliau pateikiama informacija galioja 
ne Europos valstybėse.

1
2
3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

17
18

Santrumpos
DOT = JAV Transporto Departamentas

ETRTO = Europos padangų ir ratlankių technikos organizacija 
(Briuselis)

ECE = Europos Ekonomikos komisija (JT institucija Ženevoje)

FMVSS = Federaliniai variklinių transporto priemonių saugumo 
standartai (JAV teisės aktų kodeksas)

14

15

16

Įstatymų nustatyti šoninės sienelės žymėjimai
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Neskaitant 3 pagrindinių ES padangų žymėjimo kriterijų yra ir daugiau 
jų savybes lemiančių veiksnių. Neskaitant ES žymėjimų, renkantis 
padangas, būtina atsižvelgti ir į šiuos aspektus: padangų testų rezul-
tatus, gamintojų leidiniuose pateikiamą informaciją, prekybos atstovų 
rekomendacijas.

Renkantis žiemines padangas, ES žymėjimų reikšmė tampa ne tokia 
didelė: jie negali suteikti informacijos apie padangų savybes žiemos 
metu. Pavyzdžiui, remiantis ES žymėjimais, neįmanoma gauti infor-
macijos apie padangų traukos savybes esant sniego dangai, taip pat 
stabdymo savybes esant sniego ir ledo dangai.

Pasitikėkite padangų testais:
•  Įvairių nepriklausomų testų metu atsižvelgiama į daugiau nei 3 krit-

erijus. Testų rezultatai gali būti itin naudingas informacijos šaltinis.
•  Įvairiuose testuose Continental padangos jau daugelį metų užima 

itin aukštas vietas.

ES žymėjimų reikšmė sumažėja dėl šių priežasčių:
•  Ne visos padangos, kurių ES žymėjimai rodo gerus rodiklius, 

pasižymi gerais testų rezultatais.
•  Renkantis padangas, būtina atsižvelgti į visus įmanomus kriterijus.

Testų kriterijai EU padangų žymėjimas Padangų testai
Žiemos sąlygos
Trauka ant sniego ●
Valdymas ●
Stabdymas ant sniego/ledo ●
Sausa danga
Stabilumas ●
Valdymas ●
Stabdymas ●
Šlapia danga
Akvaplaningas išilginis ●
Akvaplaningas šoninis ●
Valdymas ●
Stabdymas ● ●
Triukšmingumas
Vidinis ● ●
Išorinis ● ●
Pasipriešinimas riedėjimui ●
Devėjimas ●
Didelis greitis ●
PAH priedo lygis ●
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Bazinės direktyvos, reglamentuojančios padangų naudojimo taisykles:
Direktyvos 92/23 IV priedas nurodo:
• Visos vienoje transporto priemonėje naudojamos padangos turi būti tos 

pačios struktūros (pavyzdžiui radialinės).
• Toje pačioje ašyje naudojamos tik to paties gamintojo, tipo, struktūros ir 

kategorijos padangos. 
Nutarimo 736/1988 1 priedo 6 straipsnis, reglamentuojan-
tis padangų keitimą, nurodo:

• Apkrovos indeksas turi atitikti pirminės padangos apkrovos indeksą ar būti 
didesnis.

• Greičio indeksas turi atitikti pirminės padangos greičio indeksą ar būti di-
desnis.

• Išorinis padangos skersmuo turi atitikti pirminės padangos skersmenį.
212 Straipsnio, reglamentuojančio eismo reguliavimą, sky-
rius D nurodo:

• Mažiausias įstatymus atitinkantis padangos protektoriaus gylis: 1,6 mm. 
(vasarinės padangos) ir 3mm (žieminės padangos)

ES DIREKTYVOS

Padangų žymėjimas Europos Sąjungoje

Nuo 2012 metų lapkričio 1 d. įsigaliojo padangų žymėjimą reglamentuo-
janti Europos Sąjungos direktyva nr. 1222/2009. Šis žymėjimas – tai nauja 
padangų klasifikavimo sistema, galiojanti įprastiems automobiliams, visų 
varomų ratų automobiliams, komerciniams automobiliams, taip pat vilki-
kams bei autobusams. Restauruotos, dygliuotos ar automobilių sporte 
naudojamos padangos į šią žymėjimo sistemą neįtraukiamos. Direktyva 
leidžia tinkamai įvertinti 3 fundamentalius padangų savybių veiksnius, taip 
pat padėti vartotojui geriau atpažinti produktus bei lengviau atskirti geres-
nės ir prastesnės kokybės padangas.

Žymėjimo metu atsižvelgiama į 3 veiksnius: degalų suvartojimą, sukibimo 
savybes su šlapia danga bei triukšmo lygį. Žymėjimas yra panašus į elek-
trinių namų apyvokos prietaisų žymėjimą, todėl jis lengvai suprantamas.

Degalų suvartojimas: dar vadinamas energijos efektyvumu ar 
riedėjimo trintimi. Esant mažesnei riedėjimo trinčiai, degalų suvartojimas 
mažėja, tuo pačiu didėja energijos efektyvumas. Testo metu padanga 
montuojama ant specialaus būgno. Atliekant bandymą modeliuojamas 
važiavimas 80 km/h greičiu. Testo metu naudojamos apkrovos dydis – 
80% apkrovos indeksą atitinkančios masės. Riedėjimo trintis matuojama 
kilogramais į toną (kg/t).

Sukibimo su šlapia danga indeksas: šis indeksas rodo padan-
gos sukibimo su šlapiu paviršiumi lygį. Testas atliekamas matuojant lėtėji-
mo nuo 80 km/h iki 20 km/h atstumą. Testas atliekamas ant kelio dangos 
su 0,5 – 1,5 mm vandens sluoksniu. Pagal gautus rezultatus padangų mo-
deliui priskiriamas tam tikras indeksas. Jis gali svyruoti nuo 1,09 iki 1,55.
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Kuro sąnaudos
Sumažintas pasipriešinimas riedėjimui padeda taupyti degalus bei CO2 išmetimą
• Naudojant 6.6l/100km, tinkamai parinktos padagos gali taupyti iki 1.5l degalų;
• Tai padeda sutaupyti iki 6.6l. važiuojant 1000km.

Saugumas
Sukibimas su šlapia danga - lemiamas saugumo rodiklis vairuojant:
• Stabdymo atstumas ilgesnis 3-6 metrais priklausomai nuo padangos klasės;
• Įtaka greičiui. Iki 25 km/h greičiau;
• Skirtumas tarp stabdymo distancijų. Nuo A iki F yra iki 18 metrų;
• Likutinio greičio skirtumas. Nuo A iki F yra iki 18 metrų;
• Susidūrimas važiuojant 25 km/h greičiu lygus kritimui nuo 2.5 m aukščio.

Triukšmo lygis: šis rodiklis nurodo padangų skleidžiamo triukšmo 
lygį. Testas atliekamas naudojant mikrofoną. Triukšmas matuojamas va-
žiuojant 80 km/h greičiu. Dydis matuojamas decibelais (dB).

Greičio indeksas

Nurodo didžiausią greitį, kokį galima pasiekti su atitinkamomis padan-
gomis. Šį indeksą galima rasti padangos šoninėje sienelėje. 

Ženklas Didžiausias greitis Ženklas Didžiausias greitis
L Iki 120 km/h T Iki 190 km/h
M Iki 130 km/h U Iki 200 km/h
N Iki 140 km/h H Iki 210 km/h

Ženklas Didžiausias greitis Ženklas Didžiausias greitis
P Iki 150 km/h V Iki 240 km/h
Q Iki 160 km/h W Iki 270 km/h
R Iki 170 km/h Y Iki 300 km/h
S Iki 180 km/h ZR >240 km/h



27

Apkrovos indeksas

Kiekviena indekso reikšmė yra susieta su maksimalia apkrova, ku-
rią padanga gali atlaikyti esant gamintojo nurodytoms sąlygoms bei  
 

 
 
važiuojant maksimaliu greičiu. Pastarasis dydis nustatomas pagal pa-
dangos greičio indeksą. Apkrovos indeksas pažymėtas šoninėje pa-
dangos sienelėje.

Apkrovos 
indeksas

Maks. ap-
krova, kg

Apkrovos 
indeksas

Maks. ap-
krova, kg

60 250 88 560
61 257 89 580
62 265 90 600
63 272 91 615
64 280 92 630
65 290 93 650
66 300 94 670
67 307 95 690
68 315 96 710
69 325 97 730
70 335 98 750
71 345 99 775
72 355 100 800
73 365 101 825

Apkrovos 
indeksas

Maks. ap-
krova, kg

Apkrovos 
indeksas

Maks. ap-
krova, kg

74 375 102 850
75 387 103 875
76 400 104 900
77 412 105 925
78 425 106 950
79 437 107 975
80 450 108 1000
81 462 109 1030
82 475 110 1060
83 488 111 1090
84 500 112 1120
85 515 113 1150
86 530 114 1180
87 545 115 1210

Bazinės padangų keitimo taisyklės

Remiantis dabartiniais įstatymų reikalavimais, keitimo metu naujos pa-
dangos turi atitikti šiuos kriterijus:
•  Tas pats ar aukštesnis maksimalios apkrovos indeksas;
•  Tas pats ar aukštesnis greičio indeksas;
•  Toks pats išorinis skersmuo (galima +/- 3% paklaida).
Kiti matmenys gali skirtis. Įvairūs ekvivalentiškų padangų parametrai 
standartizuojami ETRTO (Europos padangų ir ratlankių technikos orga-
nizacija) organizacijoje.

 
Ši organizacija tiria visus galimus teorinius padangų atitikmenis. Tyrimų 
metu pradiniu atskaitos tašku pasirenkamas originalios (OE) padangos 
išorinio apskritimo ilgis. Modifikuojant įvairius dydžius, jis pakinta su 
+/- 2 % paklaida.

Įvairiems modeliams gamintojas patvirtina skirtingus padangų dydžius 
– juos galima rasti transporto priemonės dokumentacijoje.

Bazinės padangų keitimo taisyklės

•  Įsitikinama, kad naujų padangų apkrovos ir greičio indeksai sutampa 
arba yra didesni už pirminių padangų dydžius;

•  Svarbu įsidėmėti, kad didėjant padangos pločiui, jos aukščio ir pločio 
santykis mažėja;

•  Patikrinama, ar padangos plotis ir ratlankio skersmuo atitinka ETR-
TO rekomendacijas;

•  Patikrinama, ar naujoji padanga, kurios tam tikri matmenys skiriasi 
nuo senosios, neturės sąlyčio su kėbulo ar pakabos komponentais;  

 
 
Atliekant šią patikrą, atsižvelgiama į galimą rato pasukimą bei papil-
domą automobilio apkrovą;

•  Atsižvelgiama į tai, kad grandinių tvirtinimui gali būti reikalinga papil-
doma erdvė;

•  Padangų keitimas į skirtingų matmenų padangas turi atitikti įstatymų 
reikalavimus.
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Azotas – tai inertiškos nedegios dujos. Dažnu atveju ši medžiaga yra 
saugesnė už deguonį. Azotas yra sausesnis už orą, todėl padangų 
komponentus (pvz. ratlankius ar plieninius kordus) galima geriau ap-
saugoti nuo oksidacijos. Azotas taip pat padeda ilgiau išlaikyti ir tinka-
mas gumos savybes bei elastingumą.
Azotas – tai itin paplitusios dujos. Žemės atmosferą sudaro 78% azoto, 
21% deguonies ir 1% kitų dujų.

Padangų pildymas azotu pagerina jų savybes, tarnavimo laiką, taip pat 
padidina automobilio saugumą. Azoto naudojimo privalumai yra šie:
•  Rekomenduojamą padangų slėgį pavyksta išlaikyti ilgesnį laiką;
•  Pagerėja sukibimas su kelio danga, sumažėja stabdymo atstumas;
•  Sumažėja degalų suvartojimas ir CO2 emisijos;
•  Procedūrą galima atlikti bet kokiam padangų tipui, nepriklausomai 

nuo matmenų;
•  Sumažinama padangų sprogimo rizika;
•  Padangų nusidėvėjimas tampa reguliaresnis – pailgėja jų tarnavimo 

laikas;
•  Užtikrinamas saugesnis ir efektyvesnis vairavimas;
•  Sumažėja ratlankių oksidacija ir korozija;
•  Geresnė apsauga suteikiama ir lengvo lydinio ratlankiams.

Užpildžius padangas azotu, papildomai pridėti oro nerekomenduojama. 
Sumažėjus azoto koncentracijai, jo teikiami privalumai taps ne tokie 
ryškūs. Azotu užpildytos padangos žymimos žaliais vožtuvų dangte-
liais.

PADANGŲ PILDYMAS AZOTU

PADANGŲ SLĖGIO STEBĖJIMO SISTEMA TPMS

Tai elektroninė slėgio stebėjimo sistema, įspėjanti vairuotoją apie su-
mažėjusį padangų slėgį bei kylančią avarijos riziką. Ši sistema – tai 
viena iš aktyviosios automobilio saugos priemonių. Ji privaloma visoms 
nuo 2014 metų pagamintoms transporto priemonėms. 
Pagal Europos Sąjungos direktyvas TPMS sistemos turi pasižymėti 
šiomis charakteristikomis:

•  Gebėjimu aptikti slėgio sumažėjimą esant didesniam nei 40 km/h 
greičiui;

•  Duomenų perdavimui turi būti naudojamas 434 MHz dažnis;
•  Vienos padangos slėgiui sumažėjus 20% ir daugiau, sistema privalo 

pateikti atitinkamą įspėjimą. 

Priklausomai nuo veikimo pobūdžio iš viso yra 2 skirtingi sistemos tipai:

Sistemoje slėgio davikliai nenaudojami. Dydis nustatomas netiesioginiu 
būdu – pvz. pagal ratų sukimosi greitį ar kitus dydžius.

iTPMS dažniausiai integruojama ABS valdymo bloke. Sistema lygina 
padangų sukimosi greitį ir pagal jį nustato, ar jose nėra slėgio pakitimų. 
Tam naudojami ABS sistemos davikliai, pagal kuriuos nustatomas pa-
dangų apskritimo ilgis. Pradūrus padangą, slėgis sumažėja – jos aps-
kritimo ilgis tampa mažesnis.

Dėl pakitusio apskritimo ilgio padanga 
pradeda suktis greičiau nei likusios. 
Užfiksavus šį reiškinį, iš ABS bloko ati-
tinkama informacija siunčiama į prie-
taisų skydelį – jame užsidega įspėjimo 
indikatorius. iTPMS pateikia santykines vertes bei identifikuoja gedimą tik dvejetaine 

forma – tai pagrindinis sistemos trūkumas. Taip pat esant prastam suki-
bimui, gali būti parodoma ir neteisinga informacija.

Netiesioginė padangų slėgio stebėjimo sistema iTPMS
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Tiesioginė padangų slėgio stebėjimo sistema TPMS

Šioje sistemoje davikliai įdiegti padangų viduje – matuojamas kiekvieno 
rato slėgis ir temperatūra. Duomenys radijo signalu siunčiami į valdymo 
bloką. Sistemą sudaro: 

TPMS valdymo blokas: komponentas priima informaciją iš ratų 
daviklių ir ją analizuoja. 

Vožtuve esantys slėgio davikliai: jų paskirtis yra išmatuoti 
padangų slėgį, temperatūrą ir pateikti atitinkamą informaciją TPMS val-
dymo blokui.
 

Į TPMS valdymo bloką ratų daviklių informacija siunčiama 434 MHz 
dažniu. Valdymo blokas analizuoja informaciją ir per duomenų perda-
vimo tinklą siunčia atitinkamus parodymus į padangų slėgio stebėjimo 
displėjų. Priklausomai nuo automobilio modelio šis komponentas gali 
būti įdiegtas ir į prietaisų skydelį.
Kadangi sistemoje beveik nėra mechaninių komponentų, jokia techninė 
priežiūra jai nereikalinga, tačiau būtina atsižvelgti į 2 dalykus:

•  Būtina vengti bet kokio oro nuotėkio – padangų vibracija ar stiprūs 
smūgiai gali neigiamai paveikti daviklius;

•  Įsitikinama, ar tinkama vožtuvų būklė.

Svarbu užtikrinti, kad į vožtuvų mechanizmą nepatektų purvas ar skys-
čiai, galintys pažeisti ne tik vožtuvo sandarumą, bet ir patį elektroninį 
daviklį.

Šio tipo padangos pasižymi specialiu sustiprinimu. Atsiradus pradūrimui 
jomis dar galima nuvažiuoti apytiksliai 80 km (važiuojant 80 km/h greičiu).
Šios     technologijos padangos montuojamos tik ant specialių ratlankių. Nau-
dojant šias padangas transporto priemonėje turi būti įdiegta TPMS sistema.

Privalumai
•  Galima važiuoti su pradurta viena ar daugiau padangų;
•  Sustiprintos šoninės sienelės;
• Tinkamas automobilio valdymas net ir dingus padangos slėgiui;
• Gaminamos ir pradūrimams atsparios žieminės padangos.

Dėl sustiprintų šoninių sienelių šios padangos tinkamai atlaiko visą 
automobilio masę. Dėl specialaus kraštų dizaino padangos atsisky-
rimas nuo ratlankio tampa visiškai neįmanomas. Kiekvienas kraštas 
yra užpildytas specialia guma, apsaugančia nuo karščio kaupimosi.

Tai speciali papildomo mobilumo suteikianti technologija, ku-
rios esmę sudaro specialius sandariklis ContiSeal – į padan-
gos vidų po protektoriumi yra įdiegtas lipnus ir klampus san-
dariklio sluoksnis. Patekus į padangą pašaliniams objektams, 
padangos iš karto keisti nebūtina. Atsiradusi skylė vis tiek išliks san-
dari net ir atsilaisvinus ar ištrūkus pradūrimą sukėlusiam objektui.

. 
„Run-flat“ technologijos padangos žymimos specialiu užrašu šo-
ninėje sienelėje. Priklausomai nuo gamintojo užrašas skiriasi.

Techninės instrukcijos
• Siekiant optimaliausių sąlygų, rekomenduojama naudoti padangų 

slėgio stebėjimo sistemą (TPMS);
• Nėra būtina iš karto pakeisti padangą – kelionę vis tiek galima tęsti;
• Aptikus pradūrimo vietą, padangą turi patikrinti padangų specialis-

tas.

„RUN-FLAT“ TECHNOLOGIJOS PADANGOS

Pradūrimui atsparių pa-
dangų žymėjimas

Gamintojas

DSST Dunlop
EMT Goodyear
HRFS Hankook
RFT Bridgestone
RSC BMW
SSR Continental
SSRF Pirelli
TRF Toyo
XRP Kumho
ZP Michelin
ZPS Yokohama
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AD PRODUKTAI – 
PROTINGAS
PASIRINKIMAS!

AD produktų asortimentas – rinkitės 
tai, kuo galite pasitikėti! 
Mes garantuojame visapusišką 
aptarnavimo sprendimą, kokybę ir 
patikimumą.

SSR sistema – tai speciali nepraduriamų padangų technologija, sukurta 
Continental. Technologija itin tinka žemo profilio padangoms – jas gali-
ma suderinti su visais standartiniais ratlankiais.

Įprastinė padanga (išleistas oras):
Pradūrus įprastinę padangą, tarp kelio dangos ir ratlankio esanti padan-
gos dalis susispaudžia. Tai gali sukelti papildomą padangos sprogimo ar 
nuslydimo nuo ratlankio riziką.

SSR padanga (išleistas oras):
SSR padangos pasižymi sustiprinta šonine sienele, kuri, įvykus 
pradūrimui, išlaiko tvirtumą ir užtikrina, kad vairuotojas dar galės nuvaži-
uoti iki 80 km (esant iki 80 km/h greičiui).
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PADANGŲ SANDĖLIAVIMAS 

Tinkamai laikomos ir sandėliuojamos naujos padangos beveik visiškai 
nepraranda savo charakteristikų keletą metų. Nuėmus padangą, re-
komenduojama pažymėti, kurioje pozicijoje ji buvo uždėta (pvz. galima 
kreida užrašyti „PK”, kas reikštų „priekis-kairė”). Atėjus laikui keisti 
vasarines padangas į žiemines, galima pasinaudoti galimybe sukeisti 

ratus (iki tol buvusius priekinius ratus galima uždėti ant galinės ašies 
ir atvirkščiai). Tai užtikrins didesnę ekonomiją – ypač automobiliuose 
su priekiniais varančiaisiais ratais. Vykdant padangų sukeitimą, visada 
būtina vadovautis automobilio gamintojo instrukcijomis.

Padangų laikymas

Padangų laikymo rekomendacijos
Šios rekomendacijos galioja vartotojams, tačiau jomis gali pasinaudoti 
ir prekybininkai. Komerciniais tikslais naudojamų naujų ar utilizuojamų 
padangų laikymas gali būti reglamentuojamas griežtesnių teisinių 
normų – rekomenduojama pasitikrinti susijusius vietinius įstatymus. 
Padangų junginys yra sukurtas taip, kad būtų savaime atsparus įpras-
tiniam saulės spindulių, drėgmės ir ozono poveikiui. Tačiau sandėli-
uojamas padangas būtina vis tiek apsaugoti nuo šių veiksnių, taip pat 
ir nuo įvairių kitų kenksmingų sąlygų. Kuo ilgesnis laikymo periodas, 

tuo labiau padangoms gali pakenkti įvairūs neigiami faktoriai. Nuėmus 
padangas nuo automobilio, jos turi būti kruopščiai nuvalomos, taip pat 
patikrinama, ar padangose nėra pažeidimų. Iš griovelių išimami įstrigę 
akmenukai ir pašalinės medžiagos. Kreida pažymima buvusi padan-
gos pozicija (PK – priekis/kairė, PD – priekis/dešinė, GK – galas/kairė, 
GD – galas/dešinė). Vykdant padangų sukeitimą, tai padės tinkamai 
nustatyti jų pirmines pozicijas.

Bendroji informacija
• PADANGOS LAIKOMOS švarioje, sausoje ir pakankamai ventiliuo-

jamoje patalpoje;
• Būtina vengti drėgmės. Prieš atliekant restauraciją ar remontą, 

padangos kruopščiai nuvalomos ir išdžiovinamos;
• NELAIKYTI padangų didesnėje nei 35 ° C temperatūroje. Re-

komenduojama žemesnė nei 25 ° C laikymo temperatūra. Padan-
gos turi būti apsaugotos nuo kontakto su karštais vamzdžiais ir 
radiatoriais;

• Itin žema neigiama temperatūra gali padidinti padangų trapumą. 
Prieš uždedant padangas, būtina jas atšildyti;

• Laikant padangas lauke, jas rekomenduojama uždengti permatoma 
plėvele. Pasirūpinama, kad po plėvele nesusidarytų šilumos ir garų 
kanalai. Užtikrinama tinkama ventiliacija;

• Lauke laikomos padangos turėtų būti šiek tiek pakeltos virš žemės 
paviršiaus;

• NELAIKYTI padangų prieplaukose, laivų deniuose ar kitose neap-
saugotose vietose;

• NELAIKYTI padangų ten, kur jas gali pažeisti pašaliniai objektai – 
pvz. žoliapjovė, dviratis ar sodo įranga;

• NELAIKYTI padangų šlapioje, tepaluotoje aplinkoje (pavyzdžiui 
kartu su benzinu ar kitais panašiais produktais). Taip pat nere-
komenduojama padangų laikyti ten, kur nenorima ištepti po jomis 
esančio paviršiaus;

• NELAIKYTI padangų netoli įvairių cheminių medžiagų, pavyzdžiui, 
tirpiklių, degalų, tepalų, angliavandenilių, dažų, rūgščių, dezinfekci-
jos priemonių ir pan.;

• NELAIKYTI padangų ekstremalioje temperatūroje, taip pat neap-
saugotų nuo tiesioginių saulės spindulių, kitų ultravioletinės šviesos 
šaltinių. Patalpose rekomenduojama naudoti kaitrines lemputes 
vietoje fluorescencinių. Nelaikyti padangų netoli akumuliatorių 
pakrovėjų, krosnių, ugnies;

• NELAIKYTI padangų ant juodo asfalto ar kitų karštį sugeriančių ar 
šviesą atspindinčių paviršių (pvz. smėlio ar sniego);

• NELAIKYTI padangų toje pačioje patalpoje kartu su elektriniais 
varikliais ar kitais ozono šaltiniais. Kylant abejonėms dėl ozono 
koncentracijos, patalpa patikrinama – ozono kiekis neturi viršyti 0,08 
ppm;

• Nenaudoti padangų vietoje darbinio stalo ar įrankių stovo. Lituokliai, 
grąžtai ir kiti įrankiai gali pažeisti padangas. Draudžiama į sukrautas 
padangas gesinti cigaretes;

• Draudžiama ant padangų laikyti kitus daiktus, ypač jeigu nenorima 
ištepti po jomis esančio paviršiaus. Padangas galima laikyti su 
ratlankiais ar be jų;

• LAIKYTI padangas taip, kad jos tinkamai galėtų išlaikyti savo formą.
• Jei padangos sandėliuojamos su ratlankiais, jų slėgis turi būti 100 

kPa (15 psi / 1 bar);
• Padangų slėgis visada nureguliuojamas iki reikiamo lygio.
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Tai naudotos padangos su naujai uždėtu protektoriumi ir pa-
kartotiniu pateikimu rinkai. Daugiau informacijos apie šio 
tipo padangas rasite kituose šio leidinio puslapiuose.

RESTAURUOTOS PADANGOS

PADANGŲ SANDARINIMO RINKINYS

Pastaraisiais metais padangų sandarinimo rinkiniai tampa vis popu-
liaresni. Tai itin pravartus ir mažai erdvės užimantis atsarginis kompo-
nentas, kurį galima laikyti bagažinėje. Naudojant produktą, atsarginis ra-
tas tampa nereikalingas – dėl sumažėjusios masės sutaupoma degalų.

Tam tikrais atvejais sandarinimo rinkiniai gali būti naudojami pasirinkti-
nai, tačiau kartais jie tampa tiesiog būtini – ypač automobiliuose be atsar-
ginio rato (pavyzdžiui hibridiniuose automobiliuose, kurių didžioji dalis 
erdvės išnaudota akumuliatorių įrengimui, taip pat ir dujomis varomuose 
automobiliuose, kuriuose vietoje atsarginio rato įrengta dujų talpykla).

Rinkinį sudaro sandarinimo putų butelis bei kompresorius, jungia-
mas į automobilio 12V maitinimo lizdą. Sandarinimo putos efek-
tyviai veikia tik esant padangos pradūrimui – jų negalima nau-
doti esant šoninės sienelės įtrūkimams ar padangai sprogus. 

Sandarinimo putų butelis prijungiamas prie kompresoriaus. Specialiu 
tvirtinimo mazgu kompresoriaus žarna prijungiama prie padangos vož-
tuvo. Įjungus kompresorių kartu su oru sandarinimo putos patenka į pa-
dangos vidų. Pasiekus reikiamą padangos slėgį, pagal gamintojo nuro-

dymus šiek tiek palaukiama, kol putos tinkamai užsandarins pradūrimą. 

Vienas iš sandarinimo rinkinių trūkumų yra ribotas galiojimo laikas 
– sandarinimo putų butelį būtina keisti kas 4 metus. Taip pat vieną 
kartą panaudojus būtina įsigyti naują pakuotę. Yra gaminami ir spe-
cialūs aerozoliniai rinkiniai, kuriuos galima naudoti be kompresoriaus.
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Dažniausi geDimai 
Padangų paviršius liečiasi su žeme, įvairūs techninės priežiūros veiksmai 
ar jų nebuvimas, taip pat vairavimo stilius, stabdymas, praslydimas, stai-
gus greitėjimas, per didelis arba per mažas slėgis, nesubalansuoti ratai 
arba dėl netinkamo naudojimo nusidėvėjusi vairo ar pakabos sistema – 

visa tai palieka savo pėdsaką ant padangos protektoriaus. Čia pateikia-
mos dažniausios bėdos, jų priežastys bei sprendimai.

Dažniausia tokio tipo nusidėvėjimo priežastis yra netinkamas priekinės ar 
galinės ašies geometrijos sureguliavimas. 

Padangos pakeičiamos, pagal gamintojo nurodymus sureguliuojama vairo 
sistema, taip pat sureguliuojamas atitinkamos ašies ratų išvirtimas ir kas-
teris.

nusidėvėjimas vienoje pusėje

Nusidėvėjimas vienoje protektoriaus pusėje.

nusidėvėjimas centrinėje dalyje

Nusidėvėjimo požymiai centrinėje protektoriaus dalyje. 

Slėgis koreguojamas. Esant dideliam nusidėvėjimui padangos pakeičiamos.

Dažniausia to priežastis – per didelis padangų slėgis. Dėl per didelio padangų 
slėgio su žeme kontaktuoja tik centrinė protektoriaus dalis.

nusidėvėjimas išoriniuose kraštuose

Nusidėvėjimas protektoriaus šonuose.
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Įstrižinį nusidėvėjimą beveik visada sukelia prastas galinės ašies padangų 
sukibimas. Toks nusidėvėjimo tipas dažnai pasireiškia ir konkrečiuose 
automobilių modeliuose. Paprastai įstrižinis nusidėvėjimas atsiranda 
važiuojant itin stačiu šlaitu su dideliu vandens nuotėkiu – šiuo atveju padangų 
paviršiaus horizontalus sukibimas tampa per prastas. Taip pat nusidėvėjimas 
gali atsirasti ir dėl netinkamai sureguliuotų įvairių transporto priemonės 
komponentų.

Dažniausia to priežastis – per mažas padangų slėgis. Važiuojant su mažesniu 
nei rekomenduojamu slėgiu padangų kontaktinis paviršius tampa didesnis – 
pasireiškia abiejų pusių protektoriaus nusidėvėjimas. 

Priklausomai nuo padangų nusidėvėjimo slėgis pakoreguojamas. Jei nusi-
dėvėjimas itin didelis, padangos pakeičiamos.

Įstrižinis nusidėvėjimas

Padangos protektoriuje pastebimas įstrižinis 45° nusidėvėjimas. Jis pasireiš-
kia skirtingose padangos vietose.

Padangos pakeičiamos.

Netolygus nusidėvėjimas atsiranda esant prastai subalansuotiems ratams 
arba prastai amortizatorių būklei. Šiuo atveju įvairiose padangos vietose 
protektoriaus gylis bei blokų aukštis gali būti skirtingas. Kitų protektoriaus vietų 
būklė yra tinkama. Dažnas stiprus stabdymas taip pat gali sukelti netolygų 
protektoriaus nusidėvėjimą.

netolygus nusidėvėjimas

Visame protektoriuje pastebimas netolygus nusidėvėjimas.

Patikrinama amortizatorių būklė ir rato subalansavimas. Esant dideliam nusi-
dėvėjimui padangos pakeičiamos.
Patikrinama amortizatorių būklė ir rato subalansavimas. Esant dideliam nusi-
dėvėjimui, padangos pakeičiamos.
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M A D E  T O  F E E L  G O O D.

UltraGrip 
Ice SUV

UltraGrip 
Ice 2

UltraGrip 
Performance

UltraGrip 
Ice Arctic SUV

UltraGrip 
Ice Arctic

UltraGrip 
Performance SUV

ŠIAURĖS 
ŠALIMS SKIRTA
 DYGLIUOTOJI

SUV

NAUJA
ŠIAURĖS ŠALIMS 

SKIRTA
SUV

NAUJA
EUROPOS ŠALIMS 

SKIRTA SUVŠIAURĖS 
ŠALIMS SKIRTA
 DYGLIUOTOJI

ŠIAURĖS 
ŠALIMS SKIRTA 
NEDYGLIUOTOJI

EUROPOS 
ŠALIMS SKIRTA 
NEDYGLIUOTOJI

SUV padanga 
su naujoviškos 
technologijos dygliais, 
užtikrinančiais 
maksimalų sukibimą.              

Dygliuotųjų 
padangų čempionė 
su naujoviškos 
technologijos 
dygliais, lemiančiais 
trumpesnį stabdymą 
ant ledo.                          

Daugelį bandymų 
laimėjusi padanga, 
išsiskirianti 
trumpu stabdymo 
atstumu ir 
puikiomis valdymo 
savybėmis.      

Europietiška 
HP padanga, 
išsiskirianti puikiu 
sukibimu ir aukšto 
lygio valdymu.                           

SUV padanga, 
puikiai sukimbanti 
su ledu ir sniegu 
ekstremaliomis 
žiemos sąlygomis.

Nauja SUV žieminė 
padanga, užtikrinanti 
trumpesnį stabdymą 
visomis žiemos 
sąlygomis.

100%

MADE TO FEEL GOOD 
GUARANTEE

 „Goodyear“, diegianti 
 naujoves jau 115 metų, puikiai 
 pažįsta žiemą. 
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„Frigo HP 2“M+S

71–72 dB

CB

B E

Sveika, žiema! 
Sveikos, naujosios „Debica“!

Naujiena!

Trumpas 
stabdymo kelias

Puikus sukibimas
 
Didelė rida

ES nustatytos 
padangų klasės

Dydis XL Keliamosios ge-
bos indeksas

Greičio
simbolis

215/55R16 93 H

205/60R16 96 H

205/55R16 91 H

195/65R15 91 H

225/50R17 98 V

195/50R15 82 H

225/45R17 91 H

195/55R16 87 H

205/65R15 94 H

205/55R16 94 H

215/50R17 95 V

215/55R17 98 V

215/60R16 99 H

215/65R16 98 H

225/55R16 95 H

225/55R17 101 V

195/55R15  85 H


