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OBLIGATORIU PENTRU
IARNĂ
ANVELOPE DE IARNĂ

Montarea anvelopelor de iarnă este extrem de logică. Totul se reduce la siguranță și liniște sufletească.
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Când să montăm anvelope de iarnă
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Tipuri de anvelope de iarnă
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Să înțelegem eticheta de anvelope
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Ideea este că anvelopele de iarnă sunt proiectate specific pentru a rezista în condiții meteorologice extreme.
Pe drumurile umede, înzăpezite sau înghețate, un set de anvelope de iarnă vor mări aderența și vor reduce
semnificativ distanțele de oprire.

Descrierea peretelui lateral al

anvelopei
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Cerințe europene pentru anvelope

de iarnă
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Aygo
Yaris
Yaris Cross
Corolla
Toyota C-HR
Toyota C-HR GRS
RAV4
Hilux / Highlander
Proace / Proace City / 		
Proace Verso / Proace City Verso
Land Cruiser /Camry

ANVELOPE NOKIAN
ANVELOPE BRIDGESTONE
ANVELOPE CONTINENTAL
ÎMBRĂCĂMINTE DE IARNĂ
CROITĂ CU STIL
ACCESORII CĂLĂTORII
IARNĂ

Dar care sunt anvelopele potrivite pentru dvs? În următoarele pagini vă oferim unele îndrumări practice.
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Anvelope pentru toate
anotimpurile în comparație cu
anvelopele de iarnă

Vă recomandăm ferm să folosiți anvelopa adecvată pentru fiecare
anotimp. Aceasta înseamnă condusul pe anvelope de vară în
anotimpul cald al anului și anvelope de iarnă în timpul sezonului rece.
- Anvelopele pentru toate anotimpurile sunt o alternativă pentru
regiunile cu risc scăzut de ninsoare, precum și în zonele fără drumuri
cu înclinări mari, adică mai ales în mediul urban. Prin comparație,
Anvelopele de iarnă sunt adecvate tuturor utilizărilor, atât în oraș cât și
în munți.

Anvelopele de vară sunt elastice și oferă tracțiune bună în temperaturi de
peste 7 °C. La scăderea temperaturii, compusul din care sunt fabricate se
întărește, iar anvelopele pierd aderența.
În schimb, anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un compus care își
păstrează elasticitatea la temperaturi de sub 7 °C. Acest fapt, în combinație
cu modele speciale ale benzilor de rulare, determină o aderență crescută
pe suprafețe reci, umede și înghețate.
Frânarea pe zăpadă Distanța de frânare de la o viteză de 40 km/oră
Anvelopă de iarnă
Anvelopă de vară

- Anvelopele pentru toate anotimpurile sunt proiectate pentru condiții
de temperatură moderată, nu pentru condiții solicitante de iarnă.
Anvelopele de iarnă sunt potrivite în orice temperatură.

Anvelopă de iarnă

- Anvelopele pentru toate anotimpurile au un parcurs anual limitat.

Anvelopă de vară

performanța la schimbările de temperatură.
4

44.1m

În urmă cu puțin timp, șoferii se grăbeau să monteze anvelope cu cuie
imediat ce zăpada acoperea carosabilul. Cu toate acestea, avansurile în
tehnologia anvelopelor au îmbunătățit semnificativ
performanțele anvelopelor de iarnă, până la punctul la care anvelopele
cu cuie sunt acum necesare doar în cele mai grele condiții.

Anvelope cu cuie
Majoritatea anvelopelor cu cuie sunt prevăzute cu cuie metalice
acoperite cu tungsten, încorporate în banda de rulare. Acestea intră în
suprafața carosabilă și, în combinație cu modelul rezistent al benzii de
rulare, oferă aderență în condiții de șofat pe polei.

Anvelope de iarnă
Anvelopele de iarnă moderne sunt fabricate dintr-un compus care își
păstrează elasticitatea la temperaturi scăzute. Acestea sunt concepute
cu benzi de rulare adânci pentru a dispersa apa și lapovița, având de
asemenea numeroase caneluri pentru a îmbunătăți aderența la oprire și
pornire. Toți acești factori se combină pentru a oferi adaptabilitate
anvelopelor de iarnă într-o gamă largă de condiții de șofat în vreme
rece, inclusiv zăpadă, gheață, suprafețe umede și uscate. Prin aceasta
anvelopele o bună alegere de uz general, din toamnă până în
primăvară.

Anvelopele cu cuie sunt de obicei folosite în regiunile în care
temperatura are valoare în jur de sau sub temperatura de îngheț pentru
perioade îndelungate, în timpul iernii.
Aveți grijă
Indiferent de tipul de anvelopă montată, rețineți că șofatul în timpul
iernii necesită aptitudini diferite de cele folosite în timpul verii.
Permiteți distanțe mai mari pentru încetinire și oprire, fiți delicat în
viraje și reduceți viteza. Mai presus de orice, rămâneți calm și în
siguranță.
Condiții

Nordic cu cuie

Compus moale

Europa fără cuie

Gheață - umed

36.6m

Gheață - dificl
Zăpadă bătătorită
Zăpadă afânată

Performanțele anvelopelor de vară și iarnă
Anvelopă de iarnă

Nivel de performanță

Motivul este că principala diferență dintre anvelopele de vară și cele
de iarnă este

34.2m

Frânarea pe carosabil uscat Distanță de frânare de la o viteză de 100 km/oră, >15 °C

Când să schimbați cu anvelopele
Descrierea ar fi mai precisă dacă anvelopele de iarnă ar fi denumite
„anvelope pentru vreme rece”.

16.5m

Tipuri de anvelope de iarnă

Anvelopă de vară

Asfalt - umed
Asfalt - uscat
Stabilitate

7°

Confort - mecanic
Confort - acustic

Nerecomandat

-20°

0°

20°

40°
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Cerință necondiționată pentru anvelopă de iarnă
Cerință parțială pentru anvelopă de iarnă
Cazuri speciale
Se recomandă anvelopă de iarnă
Fără cerință pentru anvelopă de iarnă

DUCĂT
OR

Zgomot
În decibeli. O undă
neagră indică anvelopa
cea mai silențioasă, iar
trei unde pe cea mai
zgomotoasă.

Zgomot
Valoarea furnizată este zgomotul produs de anvelopă
în timp ce rulează pe carosabil în condiții de test.
Acesta este zgomotul produs în exterior și nu cel
perceput în interiorul cabinei autovehiculului.
Zgomotul este măsurat în decibeli iar indicatorul cu
trei bare negre reprezintă nivelul maxim absolut
admisibil de zgomot.

21157

Cerințe europene pentru
anvelope de iarnă

PRO

Eficiența consumului
de carburant
A este cea mai bună
clasă de eficiență la
consum, iar G cea mai
slabă.

Eficiența consumului de carburant
Frecarea creată de anvelopă în timpul rulării pe
carosabil se numește „rezistență la rotire”. Cu cât este
mai mare rezistența la rotire, cu atât mai mult trebuie
să lucreze motorul, consumând implicit mai mult
carburant și producând mai multe emisii. Anvelopele
din clasa A oferă cea mai scăzută rezistență și sunt
cele mai bune pentru consumul redus de carburant. În
acest moment nu sunt folosite clasele de la D la G..

Peretele lateral al unei anvelope prezintă o multitudine de informații
utile:
a: Producător
b: Denumire produs
c: Denumire dimensiune
d: Index încărcare / Simbol viteză
e: Fără tub
f: Marcaj de certificare ECE și numărul de omologare
g: Departamentul Transporturi
h: Codul producătorului
i: Indicator TWI uzură anvelopă

DEL Pneu
MO

Aderență pe carosabil
umed
A reprezintă cea mai
bună performanță
pentru aderență pe
carosabil umed, iar G
cea mai slabă.

Descrierea peretelui lateral al
anvelopei

SS
E LE

În interiorul UE, din 2012 a devenit obligatorie atașarea unei etichete
standard pe anvelopele de vehicule la momentul vânzării. Prin aceasta veți
compara mai facil aderența, eficiența consumului de carburant și
performanțele acustice ale anvelopelor de la diverși producători.

Aderență pe carosabil umed
Aici totul se centrează pe siguranță. Clasificarea
reflectă distanța absolută de oprire a unei anvelope
atunci când se frânează de la 80 km/oră, în condiții
standardizate de carosabil umed. Diferența între
diferitele clasificări, cu A fiind cea mai înaltă, este de
aproximativ 3 până la 6 m. În acest moment nu sunt
folosite clasele de la D la G.

B
TU

Înțelegerea etichetei de anvelopă UE
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Cele mai bune pentru mașina dumneavoastră
Toyota vă facilitează găsirea celei mai bune combinații de roată și
anvelopă pentru mașina dumneavoastră.
Oricare ar fi modelul condus de dvs, Toyota vă oferă o selecție de
roți ideale pentru șofatul în condiții de vreme rea și pentru impactul
sării, substanțelor chimice și criblurii. În mod similar, există opțiuni
de anvelope pentru șofatul urban pe timp de iarnă sau, la polul
opus, pentru șofatul în condiții permanente de îngheț.

Pentru îndrumare, gamele fiecărui model sunt enumerate în
paginile următoare. De asemenea, consultați Distribuitorul
Autorizat Toyota pentru a vă crea un plan individual adaptat
cerințelor pentru roți și anvelope în această iarnă.

Aygo

Anvelope europene

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

15"

Jantă din oțel

426110H030

Oțel

Bridgestone, LM005

3286341918816

165/60R15

TMEWS0H001DY

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare
0

0

0

81

Jantă din oțel Aygo 15”
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Yaris

Yaris Cross

Anvelope europene

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

15"

5 spițe, argintie

PW4570D002ZC

Aliaj

Michelin, ALPIN 6

3528706492761

185/65R15

TMEWA0D012RY

0

B

C

88

16"

5 spițe duble, față prelucrată

PW4570D004MB

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341530117

195/55R16

TMEWA0D022DY

0

0

0

87

17"

5 spițe cvadruple, față prelucrată

PW4570D005MG

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341531411

205/45R17

TMEWA0D013DY

C

A

2

88

17"

5 spițe cvadruple, față prelucrată

PW4570D005MG

Aliaj

Michelin, ALPIN 6

3528708727328

205/45R17

TMEWA0D014RY

0

B

E

88

15"

Jantă din oțel

42611K0170

Oțel

Bridgestone, LM005

3286341517316

185/65R15

TMEWS0D004DY

C

A

71

88
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5 spițe, argintie

5 spițe duble, față prelucrată

5 spițe cvadruple, față prelucrată

Jantă din oțel Yaris 15"

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare

Anvelope europene

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

16"

5 spițe, argintie

PW4570D006ZC

Aliaj

Continental, WCTTS860

4019238794823

205/65R16

TMEWA0D032AY

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare
0

0

0

95

5 spițe, argintie
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Corolla

Toyota C-HR

Anvelope

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

16"

5 spițe, argintie

PW45702004ZC

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341397512

205/55R16

TMEWA021637Y

C

A

71

17"

5 spițe triple, argintie

PW45702003ZC

Aliaj

Michelin, ALPIN A6

3528705808808

225/45R17

TMEWA02002RY

B

C

18"

5 spițe duble, față prelucrată

PW45702005MB

Aliaj

Michelin, PT ALPIN 5

3528704550524

225/40R18

TMEWA02003RY

B

16"

4 spițe duble, argintie

PW45702009SB

Oțel

Semperit, SPD-GRIP5

4024067002933

205/55R16

TMEWS02002NY

16"

Jantă din oțel

PW45702009SB

Oțel

Nokian, WR Snowproof

6419440380681

205/55R16

16"

Jantă din oțel

PW45702009SB

Oțel

Semperit, SPEED-GRIP 3

4024067000496

205/55R16

12

5 spițe, argintie

5 spițe triple, argintie

5 spițe duble, față prelucrată

Jantă din oțel Corolla 16"

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare

Anvelope europene

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

91

17"

5 spițe, argintie

PW45710001MG

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341502817

215/60R17

TMEWA101777Y

C

A

71

96

69

94

18"

10 spițe duble, față prelucrată

PW45710004MB

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341534214

225/50R18

TMEWA101862Y

0

0

0

99

E

70

92

18"

10 spițe duble, neagră

PW45710004YB

Aliaj

Continental, CWC TS 850 P

4019238008814

225/50R18

TMEWA102854Y

C

B

72

99

0

0

0

91

17"

Jantă din oțel

42611F4010

Oțel

Bridgestone, LM005

3286341502817

215/60R17

TMEWS101724Y

C

A

71

96

TMEWS02R684Y

C

B

69

91

17"

Jantă din oțel

42611F4010

Oțel

Continental, CWC TS 830 P MO

4019238523805

215/60R17

TMEWS10A724Y

E

C

72

96

TMEWS02U684Y

C

B

72

91

5 spițe, argintie

10 spițe duble, față prelucrată

10 spițe duble, neagră

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare

Jantă din oțel Toyota C-HR 17"
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Toyota C-HR GRS

RAV4 NG

Anvelope europene

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

17"

5 spițe duble, față prelucrată

42611YP160

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341502817

215/60R17

TMEWAYP001DY

14

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare
C

A

71

96

Anvelope europene

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

18"

5 spițe duble, neagră

PW45742001ZB

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341506211

225/60R18

TMEWA42003DY

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare
0

0

0

104

18"

5 spițe duble, neagră

PW45742001ZB

Aliaj

Continental, WinterContact TS 850 P 4019238797435

225/60R18

TMEWA0RA847Y

C

B

72

104

18"

5 spițe duble, față prelucrată

PW45742001MB

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341506211

225/60R18

TMEWA42004DY

0

0

0

104

18"

5 spițe duble, argintie

PW45742001ZC

Aliaj

Michelin, PT ALP 5SU

3528707909527

225/60R18

TMEWA42007RY

B

C

68

104

19"

10 spițe, neagră

4261142630

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341508413

225/55R19

TMEWA42053DY

C

A

2

99

19"

10 spițe, argintie

PW45742002ZC

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341508512

235/55R19

TMEWA42005DY

0

0

0

105

5 spițe duble, față prelucrată
5 spițe duble, neagră

5 spițe duble, față prelucrată

5 spițe duble, argintie

10 spițe, neagră

10 spițe, argintie
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Hilux

Proace / Proace Verso / Proace City / Proace City Verso

Anvelope europene

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

17"

6 spițe, față prelucrată

PW4570K000MB

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341504217

265/65R17

TMEWA0K1741Y

0

0

0

116

18"

6 spițe, față prelucrată

PW4570K001MB

Aliaj

Continental, WC TS 850 P SUV

4019238797220

265/60R18

TMEWA0K2841Y

C

C

73

114

Highlander

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

18"

5 spițe duble, față prelucrată

PW4570E002MB

Aliaj

Continental, WC TS 850 P SUV

4019238797367

235/65R18

TMEWA0E000AY

C

C

72

110

20"

5 spițe, față prelucrată

PW4570E003MB

Aliaj

Continental, WCT TS850PSUV

4019238008944

235/55R20

TMEWA0E003AY

C

B

72

105

6 spițe, față prelucrată

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

16"

Jantă din oțel

PZ4L0H0672ZH

Aliaj

Semperit, SPD GRIP5

4024067003251

205/60R16

TMEWA00013NY

C

B

72

96

16"

5 spițe duble, argintie

PZ4L0H0672ZH

Aliaj

Semperit, MSR-GRIP 2

4024067747735

205/60R16

TMEWA00001NY

E

C

72

96

17"

5 spițe duble, argintie

PZ4L0H0673ZG

Aliaj

Continental, WCT TS850 P

4019238743326

205/55R17

TMEWA00007AY

C

C

72

95

16"

Jantă din oțel

SU001A5859

Oțel

Bridgestone, W810

3286340778015

215/65R16C

TMEWS00J620Y

E

C

75

109/107

16"

Jantă din oțel

PZ4L0H0691SB

Oțel

Bridgestone, W810

3286340778015

215/65R16C

TMEWS00020DY

E

C

75

109/107

16"

Jantă din oțel

PZ4L0H2692SB

Oțel

Bridgestone, LM005

3286341531015

205/60R16

TMEWS00005DY

C

A

2

96

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare

Anvelope europene

Dim.

16

Anvelope europene

Dim.

6 spițe, față prelucrată

5 spițe duble, față prelucrată

5 spițe, față prelucrată

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare

5 spițe duble, argintie

5 spițe duble, argintie

Jantă din oțel Proace 16"

Jantă din oțel Proace 17"

17

Land Cruiser

Anvelope europene

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

19"

6 spițe, față prelucrată

PW45760003MB

Aliaj

Michelin, PT ALPIN 5 SU

3528708173323

265/55R19

TMEWA60001RY

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare
C

C

71

113

ANVELOPE MICHELIN
„Îmbunătățirea durabilă a mobilității persoanelor și bunurilor” face parte din obiectivul Michelin. Acest angajament față de clienții
noștri, pentru mobilitate durabilă, este parte integrantă din proiectarea, fabricarea și vânzarea anvelopelor în cadrul afacerii
noastre.

ALPIN 6

Camry NG

Anvelope europene

Dim.

Descriere

P/N Jantă din aliaj

Tip

Marcă și tip anvelopă

EAN

Dimensiune pneu

P/N

18"

9 spițe, argintie

4261133F90

Aliaj

Bridgestone, LM005

3286341533910

235/45R18

TMEWA06012DY

Eficiență Aderență pe umed Zgomot Index încărcare
C

A

72

98

Michelin a prezentat noua anvelopă MICHELIN Alpin 6 la Salonul Auto din
Paris în octombrie 2018: anvelopă de iarnă de ultimă generație pentru
autoturisme. Această anvelopă durabilă de performanță este concepută
pentru piața europeană.

ADERENȚĂ
MICHELIN Alpin 6 oferă aderență excelentă la accelerarea și frânarea
pe zăpadă, atât atunci când este nouă cât și după ce se uzează, cu o
durată de viață mai lungă cu 20% față de alte anvelope de înaltă
performanță.

Capacitățile anvelopei atunci când este uzată derivă din introducerea
unui nou profil cu densitate mare de caneluri, care evoluează pe
măsură ce este uzat.
Aceasta se datorează combinației de trei tehnologii inovatoare:
- Caneluri în formă de lacrimă, ce permit benzii de rulare să evolueze pe
măsură ce anvelopa rulează pe carosabil. Prin uzare sunt descoperite
canale mai late care îmbunătățesc curgerea apei și măresc aderența
- Un „locaș pentru zăpadă” la baza canelurilor reține zăpada și
îmbunătățește aderența și frânarea
- Bandă de rulare multi-strat cu tehnologia noastră „Compus
Amplificare Tracțiune” ce îmbunătățește aderența pe zăpadă pe măsură
ce anvelopa se uzează, indiferent de adâncimea canelurilor

18

6 spițe, față prelucrată

9 spițe, argintie
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ANVELOPE BRIDGESTONE

ANVELOPE CONTINENTAL

DID YOU KNOW THAT YOUR TYRE
CONTACT PATCH IS COMPARABLE
TO THE SIZE OF A POSTCARD?

Anvelopele de iarnă Bridgestone au fost dezvoltate și proiectate special pentru a îmbunătăți performanțele tracțiunii în condiții
umede și zăpadă prin mărirea aderenței la margini pentru a vă ajuta să rămâneți în control. Acest lucru este important deoarece
anvelopele noastre sunt singura parte din sistemul de siguranță al autoturismului care ating carosabilul. Proiectate începând de la
siguranța dumneavoastră.
Bridgestone Winter tyres have been specifically
developed and designed to improve traction
performance in the wet and snow by increasing
the amount of bite edges to help you stay in
control. It’s important because our tyres are the
only part of your car’s safety system that actually
touches the road. Engineered with your safety in
mind. Bridgestone.

VikingContact™ 7

Blizzak WS80
ANVELOPĂ DE IARNĂ AVANSATĂ PENTRU CONDIȚII NORDICE EXTREME
Pentru o experiență optimă în timpul iernii, trebuie să vă pregătiți
pentru ce-i mai rău. Anvelopa premium de iarnă a fost construită
pentru a stăpâni cele mai extreme condiții ale unei ierni nordice.
Anvelopa de iarnă Blizzak WS80 Multi-Cell vă permite să abordați
întregul spectru de condiții de iarnă în siguranță, cu fiabilitate și cu
încredere totală.
PRECIZIE RIDICATĂ ÎN VIRAJE
Răspuns de precizie în care puteți avea încredere la manevrarea pe
zăpadă afânată sau compactată și pe gheață
PERFORMANȚĂ NORDICĂ AUTENTICĂ
Construit pentru condițiile extreme și reglementările stricte ale unei
ierni nordice
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De la înființarea noastră în anul 1871, Continental a acționat pentru obiectivul suprem: siguranță pe drumuri fără a
compromite confortul sau plăcerea de a conduce. Invențiile timpurii au inclus prima anvelopă din lume cu benzi de rulare în
1904, gama de anvelope pentru vehicule electrice eContact și inovațiilor noastre tehnologice în industria automobilelor - ne
dezvoltăm constant expertiza în mobilitate, transporturi și procesare.

ADERENȚĂ EXCELENTĂ PE ZĂPADĂ ȘI GHEAȚĂ
Aveți încredere în performanța sigură și fiabilă, cu aderență excelentă
în întreaga gamă de condiții de șofat în timpul iernii
THE 2017 PREMIUM WINTER TYRE RANGE FOR CARS, SUV/4x4s AND VANS

CAR
EXTENDED
MOBILITY

Bridgestone Europe
For your nearest Bridgestone Authorized Dealer,
visit our website www.bridgestone.eu

CAR
ALL SEASON

CAR
WINTER

SUV
WINTER

VAN
WINTER

ADERENȚĂ
Mai ales în țările nordice, un compus ce rămâne flexibil la
temperaturi scăzute este esențial în ceea ce privește
controlul. Din acest motiv, VikingContact™ 7 este bazată pe
ulei de rapiță prietenos cu mediul, cu o rată ridicată de
umplere cu Siliciu Active Grip, ce determină aderență
superbă pe drumurile de iarnă. Rezultatul: aderență de vârf
în condiții umede, în combinație cu proprietăți excelente pe
zăpadă și gheață
MODEL CU DESIGN INTELIGENT.
Noul dezvoltat design cu model direcțional este caracterizat
de relația optimă dintre blocuri și caneluri, pentru scurgere

îmbunătățită și aderență crescută în situații critice pe
carosabil umed, precum acvaplanarea sau condusul în
lapoviță. În combinație cu numărul crescut de articulații
flexibile și structura specială de interconectare aceasta
reprezintă o precizie mai bună la viraje în situații extreme pe
drumuri înghețate, înzăpezite, umede și uscate.
PERFORMANȚE DE FRÂNARE
Mulțumită interacțiunii numărului mare de caneluri 3D Trapez,
de diferite grosimi și a muchiilor eficiente pentru zăpadă,
transmiterea forțelor a fost îmbunătățită. Avantajul: tracțiune
și performanțe de frânare impresionante pe carosabile
înghețate și înzăpezite

IceContact™ 2
ADERENȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ PE GHEAȚĂ.
Noua IceContact™ 2 are cu 50% mai multe crampoane, cu
design nou și distribuție optimă. Mulțumită dispunerii
crampoanelor, acestea rulează întotdeauna pe gheață
neatinsă, asigurând aderența îmbunătățită.

DISTANȚE DE FRÂNARE MAI MICI PE GHEAȚĂ.
IceContact™ 2 menține contactul ferm cu gheața în timpul
frânării. Din acest motiv, anvelopa oferă distanțe de
frânare mai mici pe gheață, precum și tracțiune și
manevrabilitate îmbunătățite.

SIGURANȚĂ CRESCUTĂ.
Folosind o nouă tehnologie, anvelopa IceContact™ 2 de la
Continental asigură aderență maximă și, prin aceasta,
siguranță crescută și confort în timpul șofatului.

PERFORMANȚE EXCELENTE PE ZĂPADĂ ȘI
MANEVRABILITATE.
Designul anvelopei conține blocuri interioare și exterioare.
Blocurile interioare măresc frecarea cu zăpada, în timp ce
blocurile exterioare măresc rigiditatea laterală. Rezultatul
este îmbunătățirea performanțelor pe zăpadă și a
manevrabilității."
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DETALII PERSONALE PENTRU CĂLĂTORIILE DE IARNĂ

ACCESORII STILATE
PENTRU IARNĂ

Ideale în orice condiții, de la zăpada fleșcăită din orașe până la deșerturile înghețate ale sălbăticiei. Oriunde vei călătorii în această iarnă, accesoriile
originale Toyota îți vor adăuga un plus de individualitate fiecărei experiențe.

Căptușeală portbagaj

Fie că ninge sau că este soare, când vine vorba despre accesoriile Toyota alegerea este în întregime despre tine si călătoria ta. Îți poți personaliza mașina
asa cum dorești alegând din gama noastră de accesorii originale Toyota indiferent că este vorba despre accesorii de divertisment la bordul mașinii sau de
cutii de bagaje si obiecte esențiale pentru fiecare călătorie.

Covorașe podea

Apărători noroi
Puteți de asemenea adăuga și alte
accesorii autoturismului dvs, cum ar fi
Căptușeala de portbagaj, Covorașele
de podea sau Apărătorile de noroi.
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Umeraș pentru haină
Cu un design ideal ce permite ca haina să atârne liber
în spatele scaunului, astfel evitând cutarea acesteia.

Suport pentru tabletă reglabil
Se prinde cu ușurință în suportul de scaun pentru a
crea o bază stabilă pentru orice tip de tabletă. Suportul
se poate regla pentru mărimi diferite de tablete,
pentru vizionare în poziție orizontală sau verticală
și poți regla unghiul de înclinație pentru a obține o
poziție optimă de vizionare.
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Cutii pentru schiuri

Thule Motion 800 – negru lucios (disponibil și argintiu
lucios)

Thule Pacific 700 – argintiu gri
Pentru vacanțele lungi de iarnă
Cutiile pentru schiuri Thule au fost proiectate la lungimea,
forma și capacitatea corectă pentru transportul accesoriilor
de sporturi de iarnă.
Thule Motion 800
Dimensiuni: 205 cm L x 84 cm l x 45 cm Î
Volum interior: 460 litri
Transportă: 5-7 perechi de schiuri, 4-5 plăci de snowboard
Greutate: 21 kg
Thule Pacific 700
Dimensiuni: 232 cm L x 70 cm l x 40 cm Î
Volum interior: 420 litri
Transportă: 6 perechi de schiuri, 4 plăci de snowboard
Greutate: 15 kg
Caracteristici
- Se deschide din ambele părți pentru încărcare și
descărcare comodă.
- Sistem central de încuiere în puncte multiple pentru
securitate.
- Cheie aderentă care nu poate fi îndepărtată până la
închiderea tuturor punctelor de blocare.
- Se montează pe barele de acoperiș Toyota.
- Chingi interioare pentru asigurarea conținutului cutiei.
- Fabricată din plastic ABS rezistentă la decolorare și UV.
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Cutie de depozitare

Suporturi pentru schiuri și placă de snowboard

Saci de depozitare pneuri

Piulițe de blocare

Blocare roată de rezervă

Vă protejează roțile și/sau
anvelopele împotriva
deteriorării accidentale după
ce au fost demontate de pe
mașină pentru depozitare.

Cheia cu profil rotund și
cod unic ajută la protejarea
aliajelor valoroase.

Fabricată din oțel durificat
și cu cheie codată pentru
securitate sporită a roții
de rezervă.

Set de becuri de rezervă

Lamele de ștergător

Baterie

Seturi individuale pentru
orice model Toyota ce
conțin un set complet
esențial de becuri de
schimb.

Ștergătoare durabile,
silențioase și fără vibrații.
Rezistente la detergenți,
substanțe de acoperire pe
carosabil și condiții de
îngheț.

Fabricată special pentru
Toyota pentru a livra o
putere produsă optimă în
timpul duratei de viață
operațională.

Lichid de spălare parbriz

Produse de îngrijire a mașinii,
Degivrare

Vopsea de finisaj, stick

Thule Pacific 200 – argintiu gri
Perfect pentru vacanțe
Pentru jachete și haine, pantofi și echipamente; o cutie
de depozitare Thule este perfectă pentru a transporta tot
ce aveți nevoie în vacanțele și ieșirile de weekend.
Thule Pacific 200
Dimensiuni: 175 cm L x 82 cm l x 45 cm Î
Volum interior: 410 litri
Greutate: 14 kg
Caracteristici
- Se deschide din ambele părți pentru încărcare și
descărcare comodă.
- Sistem central de încuiere în puncte multiple pentru
securitate.
- Cheie aderentă care nu poate fi îndepărtată până la
închiderea tuturor punctelor de blocare.
- Se montează pe barele de acoperiș Toyota.
- Chingi interioare pentru asigurarea conținutului cutiei.
- Fabricată din plastic ABS rezistentă la decolorare și UV.
Bare de acoperiș
La alegerea, două bare originale Toyota pentru acoperiș:
1. Barele rezistente dar ușoare din aluminiu vin echipate
cu încuietoare de securitate. (capacitate de încărcare
maximă 60 kg)
2. Aluminiu vopsit negru cu benzi negre din cauciuc și
model cu linii curbate, ce ajută la reducerea zgomotului
produs de vânt. (capacitate de încărcare maximă 75 kg)

Suport mare pentru schiuri și placă de snowboard
Încărcați și plecați
Suporturile se montează ușor și se blochează în siguranță pe
barele de acoperiș Toyota astfel încât să puteți depozita rapid
schiurile și plăcile de snowboard atunci când simțiți impulsul
de a pleca.
Suport de dimensiune medie
18.2cm

60.8cm

4 perechi de schiuri sau 2 plăci

12.5cm

de snowboard

Dizolvă murdăria și reziduurile
pentru a ajuta la menținerea
vizibilității în toate condițiile
meteorologice..

Suport de dimensiune mare
18.2cm

80.8cm

12.5cm

6 perechi de schiuri sau 4 plăci
de snowboard

Caracteristici
- Greutate: 3,20 kg mediu, 4,20 kg mare.
-Schiuri asigurate în cauciuc moale pentru aderență și
pentru a preveni deteriorarea.
- Sistem central de blocare pentru securitate maximă.
- Eliberare prin apăsare pentru deschidere facilă cu
mănușile pe mâini.
- Suportul mare glisează în laterala mașinii pentru încărcare
și descărcare facilă.

Această formulă esențială cu
efect rapid curăță geamurile
și previne înghețarea,
oferindu-vă siguranță
pe drum.

ProTect pentru caroserie*

ProTect pentru jantă din aliaj*

Ajută la menținerea
aspectului de salon al
vopselei exterioare și a
ferestrelor laterale prin
etanșarea suprafețelor cu un
strat de acoperire invizibil

Stratul de acoperire pe bază
de siliciu al ProTect
protejează suprafețelor
jantelor din aliaj împotriva
urmelor și murdăriei cauzate
de praful de frână, condițiile
de drum și vreme.

* Toyota ProTect necesită aplicare profesională de către personal instruit Toyota. Contactați distribuitorul local Toyota pentru detalii.

Stick-uri de vopsit colorate
de la Toyota, ușor de folosit,
pentru retușarea ciobirilor și
zgârieturilor mici în vopsea.

Lichid de răcire cu durată lungă
de viață
Proiectat specific pentru a
asigura protecția pe termen
lung împotriva înghețului și
supraîncălzirii.
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ROMÂNIA

www.toyota.ro

Îndreptați telefonul
inteligent sau camera web
către cod și începeți o
nouă experiență.
Aspectul și specificațiile se pot modifica fără preaviz. Disponibilitatea produselor trebuie verificată în rețeaua locală de vânzări Toyota. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi
reprodusă în niciun fel fără aprobarea scrisă prealabilă a Toyota Motor Europe. Notă: autovehiculele ilustrate și specificațiile oferite în această broșură pot varia cu modelele
și echipamentul disponibil în zona dumneavoastră. Culoarea produselor tipărite în această broșură este supusă limitărilor tehnicii de imprimare și poate varia de culoarea efectivă a
produselor.
Lizibilitatea codurilor QR® prezente în această broșură poate diferi în funcție de scanerul utilizat. Toyota nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care dispozitivul nu poate citi
codurile QR®.
© 2021 Publicat de Toyota Motor Europe.

