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Letní sezónu 2010 zahajuje Pirelli s vynikajícími výsledky v testech uskutečněných

ADAC, jenžje největším německým a evropským automotoklubem (vice než16 mil.

členů) a pro zákazníky nejprestižnějším a zajisté nejdůležitějším sdružením.

Pirelli Cinturato stojí včele s oběma produkty (Cinturato P7 a Cinturato P6) a potvrzuje

své vedoucí postavení jak v oblasti výkonu a bezpečnosti, tak v oblasti plnění cílů

ekologické kompatibility a opět představuje své výchozí hodnoty filozofie „Zeleného

výkonu“.

Přehled výsledků testů (vydáno také švýcarským a rakouským automotoklubem TCS,

OAMTC):

225/45R17 W/Y 185/65R15 H

**** Velmi doporučované

*** Doporučované

** Nepřílišdoporučované

* Nedoporučované
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Co se týká “Zeleného výkonu”, Pirelli Cinturato P7 je nejlepší v testu, který vyzdvihuje

schopnost splnit vysoký stupeň výkonu na mokrém i suchém povrchu s vynikajícími

hodnotami valivého odporu, hlučnosti a kilometrového výkonu.

Toto je výsledek přístupu Zeleného výkonu, který uděluje Pirelli jasnou vedoucí pozici při

kombinaci bezpečnosti, výkonu a energetické účinnosti.

Rozměr: 225/45R17 W/Y – poměrná váha pro každý výkon použitá ADAC pro výpočet celkového výsledku
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Audi A3
225/45R17 W/Y

“Velmi vyvážená pneumatika;
dobrá na mokrém i suchém

povrchu; nízká spotřeba paliva;
nejnižší hlučnost”

Velmi doporučenihodná
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Cinturato P6 potvrzuje vedoucí pozici “Rodiny Cinturato”.

Není pouze vítězem testu, ale také jediným produktem, který může být umístěn do

oblasti „Zeleného výkonu“. Jestliže se podíváme na graf, Michelin a Goodyear měli lepší

výkon v zelené oblasti, ale velmi špatné výsledky na mokrém povrchu v porovnání

s ostatními prvotřídními produkty.

Rozměr: 185/65R15 H - poměrná váha pro každý výkon použitá ADAC pro výpočet celkového výsledku

“Velmi vyvážená pneumatika
s vysokým hodnocením na

mokrém povrchu; nízké
opotřebení”

Performance Area

GREEN (40%)
10% RR, 10% NOISE, 20% MILEAGE

PERFORMANCE (60%)
40% WET, 20% DRY

Green Area

Green Performance Area

Performance Area
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Velmi doporučenihodná

Mercedes A-Class
185/65R15 H
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Dalším významným hlediskem, který chceme zdůraznit, je opět obrovský rozdíl mezi

prvotřídními značkovými pneumatikami a výhodnými / dováženými levnými

pneumatikami, především v oblasti bezpečnosti.

Ve skutečnosti je rozdíl brzdné dráhy nejlepší a nejhorší pneumatiky při brzdění za

mokra téměř20 metrů(přibližná délka 5 středních/malých automobilů; údaje vztahující

se k rozměru: 185/65R15).


