Компанія Dunlop презентувала
швидкісні зимові шини для міських
кросоверів
Компанія Dunlop використала весь свій досвід створення
зимових шин для розробки нової моделі швидкісних
шин для міських кросоверів – Winter Sport 5 SUV
Київ, Україна, жовтень 2016 – ефективність шин на зимових
дорогах є важливим критерієм для водіїв при виборі зимових
шин. З огляду на зростання продажів міських кросоверів
(SUV) компанія Dunlop використала свої напрацювання у
створенні зимових шин1. Її нова модель забезпечує
покращене2 зчеплення з дорогою і керованість для водіїв
міських кросоверів. Нова модель шин Winter Sport 5 SUV
надійшла в продаж у жовтні 2016 року.
Покращені характеристики експлуатації на снігу для
міських кросоверів2
Кожен підходить до керування взимку по-своєму. У той час як 50%
європейських водіїв вважають обмерзлі й засніжені дороги найбільш
небезпечними для водіння3, близько 40% автолюбителів очікують побачити в
шинах відмінні характеристики на зимових дорогах. Саме тому у виборі зимових
шин ключовими факторами1 є зчеплення з дорогою та керованість.
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Ще один важливий фактор – зростання виробництва міських кросоверів і
позашляховиків, який набиратиме обертів у найближчі роки4. Разом зі
зростанням попиту на міські кросовери збільшується й попит на зимові шини для
цього класу автомобілів. Саме тому компанія Dunlop розширила лінійку шин
Winter Sport 5 (які перемогли в тестах шин за версією видань AutoBild і
SportsCars, а також отримали оцінки "дуже рекомендовані" від Auto Motor und
Sport і "рекомендовані" від ACE Test)5 новими типорозмірами для міських
кросоверів.
Мартін Де Жонге, директор по легковим шинам Goodyear Dunlop в Європі,
на Близькому Сході і в Африці заявив: "Шини для міських кросоверів повинні
мати специфічні властивості, особливо коли йдеться про зимові шини. У
міських кросоверів центр ваги вищий і більша маса. Внаслідок цього
навантаження на шини збільшується, ускладнюючи гальмування і керування
автомобілем. Тому необхідні спеціальні шини, аби контролювати автомобіль.
Наші інженери використовували передовий досвід у створенні зимових шин і
шин для міських кросоверів, щоб дана модель відповідала всім вимогам і
очікуванням наших клієнтів. У результаті Winter Sport 5 SUV демонструє
поліпшену керованість і зчеплення з дорогою".
Відмінне зчеплення з дорогою і надійність за будь-яких погодних умов
Шини Sport 5 SUV відповідають основним вимогам покупців.
Згідно
з
результатами
опитувань,
найважливішими перевагами шин для 89% водіїв є
"надійне зчеплення на мокрій дорозі", у той час
як
для
83%
–
"гарна
стійкість
до
аквапланування"6. Шини Winter Sport 5 SUV є
стійкішими7 до аквапланування за рахунок
збільшеної глибини канавок, які відводять більшу
кількість води.
- 88% водіїв вважають "безпеку при проходженні
поворотів на мокрій дорозі" основною перевагою
шин6. Winter Sport 5 SUV забезпечують чудове
поперечне зчеплення на слизькій дорозі завдяки
канавкам, розташованим під кутом паралельно
краям блоків протектора, що дозволяє забезпечити
більш надійне8 зчеплення з дорогою.
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2015 року тести шин Dunlop Winter Sport 5 робили: AutoBild, дата: 11/2015; типорозмір 215/65 R16 98H. SportsCars, дата:
11/2015; типорозмір 225/45 R18 95V. Auto Motor und Sport, дата: 21/2015; типорозмір 225/50 R17. ACE Test, дата: 09/2015;
типорозмір: 225/50 R17
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- Не менш важливою перевагою для 86% водіїв9 є
"надійне зчеплення на засніженій дорозі". Шини
Winter Sport 5 SUV забезпечують більш ефективне8
водіння
на
засніженій
дорозі
за
рахунок
оптимізованої геометрії і кількості блоків шини. Це
забезпечує рівномірний розподіл ваги.
Шини для преміальних автомобілів
Шини лінійки Dunlop Winter Sport підходять для будь-якого преміального
автомобіля провідних автовиробників. Тепер шини нової лінійки будуть
доступними також для міських кросоверів.
З 2016 року у продаж надійде 14 типорозмірів моделі, які підходять для понад
50% міських кросоверів10, доступних на ринку.
Типорозмір шини

Модель автомобіля

215/70R16 100T

Chevrolet Captiva, Lexus RX, Opel Antara

235/55R17 103V XL

Audi Q3, Ford Kuga

235/55R19 105V XL

Range Rover Evoque

255/55R19 111V XL

Land Rover Discovery 4, Range Rover

235/65R17 108H XL

Range Rover Sport, Porsche Cayenne,
Volkswagen Touareg

275/40R20 106V XL

Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo

235/65R17 104H

Audi Q5, BMW X5, Grand Cherokee, Jeep
Commander

235/65R17 108V XL

Land Rover Discovery Sport, Porsche
Cayenne, Volkswagen Touareg

235/60R18 107H XL

Land Rover Discovery Sport, Porsche
Cayenne, Porsche Cayenne Turbo,
Volkswagen Touareg

235/60R18 107V XL

Land Rover Discovery Sport, Range Rover
Evoque

215/60R17 96H

Audi Q3, BMW X3, Jeep Patriot, Jeep
Renegade, Volkswagen Tiguan

255/50R19 107V XL

Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo,
Volkswagen Touareg

255/55R18 109V XL

Audi Q7, BMW X5, Range Rover Sport,
Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo,
Volkswagen Touareg
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225/65R17 102H

Subaru Outback, Toyota RAV4

Про Dunlop

Компанія Dunlop є провідним світовим виробником високошвидкісних спортивних шин, які
здобули свою репутацію завдяки безлічі перемог у різних змаганнях. Багатий спортивний досвід
Dunlop послужив основою для інноваційних технологій, що використовуються в шинах,
призначених для щоденної експлуатації. Намагаючись максимізувати задоволення від водіння,
компанія Dunlop пропонує всім водіям надійні шини, створені з використанням інноваційних
технологій. Додаткову інформацію про компанію Dunlop і її продукцію ви можете отримати на
сайті www.dunlop.eu
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