
                             

Autotootjate valik 
Tellides rehve oma autode ori-

ginaalsele – tehasevarustusele, 
valivad juhtivad Euroopa auto-
tootjad juba aastaid Pirelli. Selle 
koostöö tulemusel saavad selli-
sed autotootjad, nagu BMW, Mer-
cedes-Benz jt mitte tavalisi, vaid 
eritellimuse järgi toodetud homo-
logeeritud rehve, mida konstru-
eeritakse ja toodetakse vastavalt 
konkreetsete autode tehnilistele 
näitajatele ja mis vastavad täieli-
kult nende süsteemidele.     

Praegu on Pirelli üks juhtiva-
test rehvitarnijatest autotehaste 
varustusele ja pakub rohkem kui 
1200 homologeeritud rehvi origi-
naalvarustusele. Pirelli talvereh-
vid on homologeeritud tervele 
reale Aston Martini, Audi, BMW, 
Mercedese, Porsche mudelitele. 

Üldkokkuvõtes aga on Pirel-
li rehve kasutatud Aston Martini 
(OE – 9 mudelit), Audi (33 mude-

lit), Bentley (6), BMW (23), Chrysleri 
(1), Ferrari (20), Fiati (15), Fordi (9), 
Jaguari (16), Lamborghini (9), Land 
Roveri (6), Maserati (12), McLareni 
(2), Mercedese (45), Mini (3), Porsc-
he (30), Volkswageni (14), ning Alfa 
Romeo, Citroeni, Hyundai, Mitsub-
ishi, Opeli, Saabi, Seati, Škoda, 
Toyota, Volvo ja paljude teiste mu-
delite originaalvarustuses.

Erinevus hea ja 
suurepärase vahel

Homologeeritud rehvi loomi-
seks on vaja keskmiselt 3 aastat, 
standardse rehvi jaoks – 6 kuud. 
Homologeeritud rehvide väljatöö-
tamise protsessis uurivad Pirelli 
insenerid dünaamilisi ja elektroo-
nilisi näitajaid ning ka teisi rehvile 
ettenähtud auto omapärasid ja 
kõiki autotootja nõudeid. Need pi-
sidetailid muudavad tee tunnetust, 
võimaldades autojuhil tunnetada, 
kus peitub erinevus lihtsalt hea ja 
suurepärase sõidu vahel.

Pirelli. Rehvid,  
mis on nagu loodud 
Teie autole
Autotootjad kogu maailmas teavad: ei ole 
selliseid rehve, mis oleks paremad individuaalse 
tellimuse järgi toodetud rehvidest, mis on 
mõeldud konkreetsele automudelile, järgides 
tootja nõudeid ja mudeli tehnilisi näitajaid.

Nii see on, et meie lühike Baltimaa- 
de suvi ongi üsna märkamatult möö-
dumas... sügis läheneb aeglaselt ning 
tuleb mõtlema hakata oma auto ette-
valmistamisest talvehooajaks! See tä-
hendab, et juba üsna varsti seisavad 
autojuhid silmitsi rehvivaliku ja sellega 
seotud küsimustega. 

Sõltumata sellest, kui sooja või lu-
mevaba talve sünoptikud meile ka ei 

lubaks, siis keskmine temperatuur Bal-
timaades sel aastaajal ei saavuta mõ-
nikord isegi null kraadi, suverehvid aga 
kaotavad oma omadused juba +7⁰С 
kraadise temperatuuriga! Seega prakti-
ka näeb ette, et Baltimaade piirkonnas 
on soovitatav suverehvid talverehvide 
vastu vahetada oktoobri keskel või ise-
gi varem – septembri lõpus. Õigeae- 
gne üleminek talverehvidele on Teie 

turvalisuse garantii! Talverehve valides, 
tuleks Teil esimesena otsustada milli-
sed rehvid oleksid just Teie autole kõi-
ge sobivaimad–naastrehvid või mitte 
naastrehvid (rohkem infot naastrehvi-
de/mitte naastrehvide eelistest lugege  
4 lk!).  

 Liaks peaks pöörama tähelepanu 
talverehvide tehnilistele näitajatele ja 
selgitama Pirelli Key Point rehvikeskus-

te spetsialistidega kooskõlas, millised 
rehvid vastavad just kõige paremini 
Teie autole ja sõidustiilile! 

Jätke meelde, et õigesti valitud tal-
verehvidel on kõige otsesem seos Teie 
sõidumugavusega ja – mis on isegi olu-
lisem –  Teie ohutusega!  

Olge kursis rehvitööstuse uudistega 
ja uute toodetega, mida pakuvad Pirelli 
Key Point võrgu kauplused ning Face-
book! Osalege meie poolt korraldatud 
kampaaniates ja konkurssidel ning sa-
age väärtuslikke auhindu! 

Pirelli Key Point soovib Teile head ja 
turvalist teed!
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ERAKORDNE HAARDUVUS
ON VAID JÄÄMÄE TIPP

TOPELTNAELAD
TOPELT HAARDUVUS JÄÄL

PANTENTEERITUD

DUAL STUD
TEHNOLOOGIA
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Hetkel töötab Balti riikides  
61 Pirelli Key Point rehvikeskust.  

Valige oma Pirelli Key Point keskus!
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2015. AASTA KALENDER?

Milline saab olema

Maailmakuulsa Pirelli Kalendri 2015. 
aasta väljaande loomine on usaldatud 
legendaarsele klantsajakirjade pildistajale 
Steven Meiselile. 2015. aasta Kalendri 
''marjakeseks'' arvatavasti saab pluss-
suuruses modell Candice Huffine.

Temaatilselt on kalender pühendatud 
fetišismile ja selle loomise juures töötas 
Carine Roitfeld, kes valis stiili ja pildistaja 
Steven Meisel, kes on oma populaarsuse 
saavutanud, tehes koostööd parimate 

Pirelli Key Point — kõige hoolikam klienditeenindus!
www.PKP.ee

klantsajakirjadega, kaasa arvatud 
Itaalia Vogue, ning ka tänu juhtivate 
maailma moebrändide Versace, 
Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Prada, Lanvin 
reklaamikampaaniatele. 
Kalendris jäädvustatakse 12 populaarset 
modelli, nende seas - Adriana Lima, 
NatālijaVodjanova, Raquel Zimmermann, 
Isabeli Fontana, Sasha Luss, Anna Ewers, 
Carolyn Murphy, Cameron Russell, Karen 
Elson ja Joan Smalls, ning ka pluss-suuruses 
modell Candice Huffine ja oma modelli 
karjääri äsja alustanud 19-aastane Jiji 
Hadida, kes on hetkel Toma Fordi loodud 
parfüümi Velvet Orchid nägu.

Pirelli Key Point  
pakub maailma  
juhtivate  
rehvitootjate  
toodangut!
Pirelli Key Point rehvikeskuste võrk pakub 
kõige laiemat rehvivalikut maailma 
kõige tunnustatumatelt rehvitootjatelt. 
Võrgustiku kauplustest leiate parima 
kvaliteediga tooteid maailma juhtivate 
rehvitootjate valdkonnas kõikideks nii 
suvisteks kui talvisteks oludeks. 

Ainult Pirelli Key Point keskustes on   
saada-val parimad rehvimudelid sellistelt 
tootjatelt nagu Pirelli & C. S.p.A., Group Mic-
helin, Yokohama Rubber Co. Ltd., GITI Tire 
Pte. Ltd., mis, Ameerika väljaande Tire Busi-
ness versioonis kuuluvad maailma rehvitoot-
jate esi kahekümnesse.

Lisaks pakutakse Pirelli Key Point keskus-
tes Teie autole kõige laiemas valikus velgi, 
akusid, õlisid ja muid tooteid.

Pirelli Key Point rehvikeskuste võrk tagab 
kvalitatiivse teeninduse ja individuaalse lä-
henemise igale kliendile!

Pirelli Key Point ei paku autodele ainult 
vajalikke tooteid, vaid ka erinevaid teenu-
seid – alates rehvide paigaldamisest kuni 

väga spetsiifilise remondini. Pirelli Key Point 
hooldusvõrgud on varustatud spetsiaalsete 
teenindusseadmetega ja on orienteeritud 
pakkuma teenuseid  kõikidele sõidukitele – 
nii sõiduautodele ja veokitele, kui ka põl-
lumajandus - ja tööstustranspordile, kui ka 
mootorratastele. Kuigi meie põhitegevusa-
laks on rehviteenindus, töötavad Pirelli Key 
Point keskused ka elektroonikaga, teevad 
akude kontrolli ja vahetust, õlivahetust, 
elektrisüsteemide paigaldamist, diagnosti-
kat ja remonti, autovelgede remonti ja va-
hetust ning osutavad ka muid teenuseid. 

Iga konkreetse võrgukeskuse pakutud 
teenustega võib tutvuda lähemalt meie ve-
ebi leheküljel www.pkp.ee.

OTSI OMA 
LINNA LÄHIMAT 

PIRELLI KEY POINT 
REHVIKESKUST
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Kas vahetasite rehvid ära? 
Valesti reguleeritud autorataste 
kokkujooks-külgkalle tekitab kahte 
põhiprobleemi:

Kuidas autot talveks ette valmistada?
Kümme nõuannet autojuhtidele
Valmistudes ette talvehooajaks,  
soovitame teostada auto täieliku ülevaatuse  
ning hankida endale kogu vajaliku varustus. 

Turvakaalutluste tõttu tuleb suverehvid 
talverehvide vastu vahetada siis, kui keskmine 
ööpäevane temperatuur väljas  
stabiliseerub +7C tasemele või alla selle.

Oluline! 
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Usaldage oma auto ettevalmistamine talveperioodiks spetsialistide hoolde!   
Pirelli Key Point rehvikeskuste spetsialistid kontrollivad Teie autode ja talverehvide seisundit ja vajadusel 

aitavad kohaldada talvehooajaks sobivaid rehve, akusid ja õli!

Vahetage suverehvid talverehvide 
vastu. Jätke meelde, et talverehvi 
mustri sügavus ei tohi olla väiksem 
kui 4 mm. Jätke meelde! Kui Teie 
rehvimustri sügavus on väiksem kui 
4 mm, siis KASKO kindlustus ei hüvita 
liiklusõnnetusega seotud kulusid.

Kontrollige jahutusvedelikku ja 
vajadusel vahetage see isegi siis, kui 
seda ei ole kordagi tehtud viimase 3. 

aasta jooksul. 

Kontrollige ja vajadusel  
vahetage õli.  

Õlitage uste ja  
pagasiruumi lukud. 

Kontrollige valgussignaalseadmete– 
suunatulede, pidurdustulede, 

udutulede – tööd, esitulede 
valgusvihu suunda.

Soetage endale pika 
käepidemega lumepuhastus hari, 

jääkraabits ja jäätumisvastane 
vahend. 

Kontrollige  
tagavararehvi seisundit.

Kontrollige akut ja vajadusel 
laadige täis. 

Peske auto. Nii panete lihtsamini 
tähele ja saate taastada 
hõõrutud värvi.

Kontrollige kojamehi ja enne 
külmade saabumist valage 
klaasipuhastus anumasse talvist 
klaasipesuvedelikku. On oluline 
see, et see läheks kõikidesse 
puhastussüsteemi torudesse.

Aku on auto ‘’süda’’, mis tagab kõikide põhifunktsioonide töö, näiteks mootori 
käivitumise, eraldi elektriseadmete toite ja iseenesest arusaadav – aitab 
generaatoril liigse ülekoormusega hakkama saada. 

Kaasaegsetel autodel soovitavad saksa 
spetsialistid kasutada Deta Senator akusid 
(AKB). Need maksimaalselt laetud AKB-d ta-
gavad kõrge võimsuse ja väga hea stardipin-
ge. Pealegi, tänu kaasaegsetele tootmisteh-
noloogiatele ja parimate sulamite valikule 
töötavad Deta akud kauem, kui nende stan-
dardsed analoogid.

DETA SENATOR —  
akud maksimaalse 

energiaga 
Kõige sobivaima aku valimiseks, konsul-

teerige Pirelli Key Point teeninduskeskuste 
spetsialistidega! Andke Pirelli Key Point töö-
tajale võimalikult täpne info oma transpor-
divahendi ja sõidustiili kohta ja ta aitab Teil 
teha õige valiku! 

Jätke meelde! 
Pidage meeles, et enamikel juhtudel mitterahuldav aku toi-

mimine on seotud auto tehniliste probleemide või selle vale 
kasutamisega. Selleks, et Teie auto ‘’süda’’ töötaks kauem, tuleb 
seda kontrollida vähemalt kaks korda aastas – sügisel ja kevadel. 
Lisaülevaatust tuleb teostada juba pärast esimest ebaõnnestu-
nud mootori käivitamist.

Ärge unustage reguleerida ka kokkujooksu-külgkallet!

 rehvide ebaühtlast kulumist;

 auto juhtimisprobleeme  
     (rooli vale asend, rooli vibreerimine).

Kokkujooksu-külgkalde reguleerimine on soovitav 
järgmistel juhtudel:
 pärast rehvi vahetamist;
 pärast auto käiguosa remonti;
 kui avastate selliseid probleeme, nagu 

ebaühtlane kulumine, vale rooliasend, rooli 
vibreerimine jt.

Usaldage oma auto PKP spetsialistidele!

Et Sinu auto “süda”  
tuksuks igavesti

3www.PKP.ee

Pirelli Key Point — rehvide kvaliteedi garantii!
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Pirelli Ice Zero
Tekniikan Maailma 
205/55 R16 (2013)

+ kõrge haarduvus jääl  
ja lumel; 

+ hea juhitavus talveoludes. 

Tulemus: 

Teknikens Varld: 
205/55 R16 (2013)

+ märjal teekattel käitub 
etteaimatavalt ja ohutult;

+ suurepärased  
tulemused jääl.

Tulemus: 2.koht

Pirelli Sottozero 3
Auto Bild 
225/50 R17 (2013)

+ kõrgeima klassi talverehvid suurepärase 
kvaliteediga ja lühikese pidurdusteekonnaga 
märjal ja lumisel teekattel;

+ hea vastupidavus vesiliu tekke vastu;
+ madal veeretakistus.

Tulemus: Eeskujulik

Sport Auto 
245/40 R18 (2013)

+ suurepärased pidurdamise 
tulemused märgadel ja 
kuivadel ilmastikuoludes;

+ suure kiirusega sõites 
tasakaalustatud sõit ja 
stabiilsus;

Tulemus: Eriti soovitatav

Auto Motor und Sport: 
225/50 R17 (2013)

+ Väga hea haarduvus lumel;
+ Kõrge ohutuse tase ja neutraalne käitumine;
+ Madal veeretakistus;
+ Lühike pidurdusteekond märjal teekattel.

Tulemus: Eriti soovitatud

Pirelli Snowcontrol 3
Auto Bild 
195/65 R15 (2013)

+ tasakaalustatud  
talvespetsialist sportlikult 
dünaamiliste omadustega 
märgadel oludel;

+ täpne reaktsioon 
roolipööretele;

+ lühim pidurdusteekond lumisel 
ja märjal teekattel.

Tulemus: Eeskujulik

Pirelli Winter 
Icecontrol

АВТОРЕВЮ 
205/55 R16 (2013)

+haarduvuse omadused jääl;
+ ohutu juhitavus lumel ja jääl;
+ käigu ühtsus. 

Tulemus: 2.koht

VALI VÕITJAD

Selgelt ei saa sellele küsi-
musele vastata ükski ekspert, 
kuid autojuht peaks võtma 
arvesse üldiseid soovitusi. Esi-
teks, naastudega või naastu-
teta rehvide valik sõltub Teie 
piirkonnas domineerivatest 
ilmaoludest. Kui jää ja lumi ei 
ole Teie juures haruldased, siis 
on naastrehvid kõige sobivam 
valik. Aga kui Teie talv on ük-
sainus vihm, lihtsalt lörts ja 
märjad teed, siis on just naastu-
teta rehvid kõige efektiivsem  
lahendus.

“Valides talverehve 
tuleb väga suurt tähelepanu pöörata tehnilistele pa-
rameetritele, millest üks on naastude olemasolu või 
mitteolemasolu. Naastuteta rehvid sobivad paremi-
ni linnaoludesse, kui teed on puhastatud ja täielikult 

ilma lumeta. Naastrehve vajavad aga need, kes tihti-
peale sõidavad linnast välja ja liiguvad mööda lumiseid 

ja jäätunud maanteid.
Ma ise valin naastrehvid, sest liigun väga palju ringi ja satun 

aeg-ajalt sõitma jäätunud teel. Naastud aitavad stabiliseerida ja 
kontrollida autot.”
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Ott Tänak, autosportlane: 

Naastrehvid lubavad ohutu-
malt ja efektiivselt liikuda mööda 
jäätunud teid või lumekihti, sest 
just naastud parandavad oluli-
selt talverehvide haarduvust pin-
naga. On arusaadav: mida rohkem  
naaste, seda parem on auto soo-
ritusvõime (lühem pidurdamistee, 
väiksem puksiirimisvõimalus). Sel-
leks, et efekt oleks suurem, peavad 
naa-stud olema paigaldatud kaoo-
tiliselt, mitte ühele joonele. 

Naastrehvide   
eelised 

Lamellrehvide 
eelised 

Naastudeta rehvid sobivad ide-
aalselt piirkondadesse, kus valitseb 
märg talv suurte temperatuurikõiku-
mistega. Pealegi saavad naastudeta 
rehvid tänu eriliselt väljatöötatud 
rehvimustrile ja kummisegule suure-
päraselt hakkama sügava lumega. 
Võrreldes naastrehvidega arendavad 
lamellrehvid naastrehvidega tõhu-
samalt kiirust ja pidurdavad asfaldil, 
pealegi on nendel paremad juhita-
vuse näitajad ja madalam müratase.

Mis on TYRElife?
TYRElife on kõikidele Pirelli rehvidele 

kehtiv Pirelli Key Point rehvikeskuste pa-
kutud laiendatud garantiide programm, 
mis täiendab juba olemasolevat standard-
garantiide programmi. 

Saades osalejaks programmis TYRE-
life, saab autojuht  läbitorgete, lõigete, 
süttimiste, deformatsiooni ja teiste rehvi 
kasutamise tulemusel tekkinud mehaani-
liste vigastuste korral õiguse see tasuta 
ära vahetada. Garantii kehtib 12 kuud reh-
vi hankimise hetkest.

TYRElife on kõikidele Pirelli 
rehvidele kehtiv laiendatud 
garantiide programm, mis 
annab sõidukijuhtidele 
turvalisuse ja  
mugavustunde teel.

TYRElife = mugavus tee peal

 Naastudega  
ja naastuteta  
talverehvide  
eelised
Just talverehvidest sõltub see, kui veenvalt ja stabiilselt käitub auto lumisel või 
jäätunud teel. Ja siin peab autojuht küsima enda käest, milliseid talverehve valida  - 
naastudega või naastuteta? 

-

Pirelli Key Point — kõige hoolikam klienditeenindus!
www.PKP.ee

TYRElife:  
mugavustunne  
teel
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Mitmete testide võitja - Pirelli Ice Zero naastrehv –tagab kõige kõrgema ohutuse 
ja mugavuse taseme isegi kõige karmimates talveoludes. 

Pirelli Ice Zero naastrehvid 
“lõhestavad talve tükkideks’’!

“Nende rehvide peamine eelis on 
suurepärane haarduvus lumel ja jääl 
- seda saab järeldada toetudes tes-
tide tulemustele, ütlevad Tekniikan 
Maailma eksperdid. - Pirelli Ice Zero 
rehvid reageerivad kiiresti ja täpselt 
roolipööretele ning on talveoludes 
kergesti juhitavad. Ka asfaldil rea-
geerivad need rehvid väga tundli-
kult autojuhi tegevustele, mistõttu 
saab nendega üsna hõlpsasti kiirel 
manööverdamisel takistusi ületa-
da. Üldkokkuvõttes on Pirelli rehvid  
suurepärane valik karmides talveolu-

des ning lisaks sellele on neil õnnestu-
nud saavutada erinevate hinnangute 
liidripositsioonid’’. Sellest, et itaalia 
kaubamärk suudab luua suurepära-
seid talverehve, mis saavad kergesti 
hakkama Skandinaavia maade kar-
mides ilmastikoludes, veendus ka 
ajakiri “Avtopanorama’’. Testide lõpus 
olid eksperdid veendunud: Ice Zero 
tootjatel on tõepoolest õnnestu-
nud leida lahendus, mis lubab talvel  
ennast tunda palju ohutumana: 
isegi jääl (testimine toimus Soo-
mes jäätunud järvel, Kuusamo lin-

na lähedal) näitasid rehvid lühikest  
pidurdusteekonda ning võimalda-
sid autojuhil täielikult sõiduprotsessi 
kontrollida. “

Pirelli Ice Zero välja töötamisel 
kasutati spetsiaalset Pirelli Dual Stud 
naastrehvi tehnoloogiat, mis võimal-
dab neil hõlpsasti toime tulla lumise 
pinnaga ja ekstreemselt madalate 
temperatuuridega. Rehv tagab suu-
repärase juhitavuse kuival ja märjal 
pinnal ning lumel ja jääl ning näitab 
suurepäraseid pidurdamise ja stabiil-
suse näitajaid igat tüüpi talveteedel.

DUAL STUD:
NAASTUTEHNOLOOGIA: 

PIKENDATUD 
VOLFRAMKARBIIDI 
SÜDAMIK

tõstab  
vastupidavust

parandab  
stabiilsust

optimeerib koormuse 
jaotust

võimaldab naelal 
paremini tungida 
jäätunud teesse

vähendab südamiku 
kulumit

tagab muutumatud 
näitajaid jääl

MITMESUUNALINE 
KONSTRUKTSIOON LAI PÕHI TOPELT 

SÜDAMIK 
LAME 
PIND

PARANDATUD 
NAELTE 

KINNITUS 
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Pirelli Winter Ice Control –   
see on parim lahendus 

turvaliseks ja stabiilseks sõiduks 
talveoludes!

Pirelli Winter Ice Control
parim lahendus ekstreemsetes oludes

Pirelli Ice Control tagab suurepärased ha-
arduvuse näitajad kuival ja märjal asfaldil ning 
on eripärased oma kõrge sõidumugavuse tas-
emega. Tänu oma suurepärastele omadustele 
on antud mudeli rehvid saanud hea hinnangu 

maailma kõige mõjukamatelt autoajakirjade 
väljaannetelt. Ekspertide arvamused näitavad, 
et need rehvidel omavad laitmatuid omadu-
si nii jääl, lumistel talveteedel kui ka teistel  
teekatetel.

Rootsis välja töötatud Pirelli Winter Ice Control talverehvid tagavad kõrge turvalisuse taseme 
ja näitavad suurepäraseid haarduvuse ja pidurdamise omadusi lumel ja jääl ning vastavad 
täielikult Põhjamaade karmidele ilmaoludele. 

Pirelli Winter Sottozero 3  
talveteede kontrollija

See rehv on välja töötatud spetsiaalselt järgmise 
põlvkonna autodele ja lubab nautida nende parimaid 
omadusi ükskõik missugustes ilmastikutingimustes.
Tänu innovaatilisele tehnoloogiale ja uuele kummisegu-

le tagab Winter Sottozero 3 talveperioodil suurepärase 
haarduvuse ja tagab maksimaalse ohutuse, kontrolli ja 
juhitavuse taseme ükskõik mis ilmastikuoludes – kuival 
pinnal, lumel või jääl.

Peamised eelised:
 Maksimaalne haarduvus lumel
 Auto parandatud manööverdamisvõi-

me kuival teekattel
 Pidurdamise ja haarduvuse tõhusus 

lumel
 Parandatud sooritusvõime kuival teel
 Lühem pidurdustee
 Rehvi pikem kasutusiga

Pirelli Winter Sottozero 3 talverehvi mudeli töötas Pirelli välja koostöös maailma juhtivate autotootjatega, 
järgides konkreetsete automudelite tehnilisi näitajaid ja kasutades neid Maserati, McLareni, Mercedes 
AMG originaalvarustuses. Pirelli Winter Sottozero 3 aitab Teie autot kontrollida isegi kõige libedamatel ja 
lumisematel talveteedel.

Pirelli Scorpion Winter 
Talverehvi testide võitja–parim valik Teie maasturitele

Autobild Allrad ekspertidel oli võimalus veendu-
da selles, et need rehvid tagavad maksimaalse ha-
arduvuse, veojõu ja stabiilsuse lumel nii kuival kui 
ka märjal teekattel. Sõites järskudel mägistel teedel 
veenab nende võimas lahendus oma lühikese pidur-
dusteega ja võimega kontrollida maksimaalselt auto 
käiku lumistel teekurvidel. Autobild Allrad hinnangus 

Pirelli Scorpion Winter rehvid ‘’on väga head lumis-
tel teedel, näitavad madalat veeretakistust ning on 
head märjal ja väga head kuival teekattel“, sellepärast 
on need saanud ka testide võitjateks! Sõltumatu 
sertifitseerimisorganisatsiooni TÜV SÜD eksperdid 
andsid andsid nendele rehvidele kõige kõrgema hin-
nangu, tõestades nende ülekaalu konkurentide üle 

pidurdamise ja juhitavuse mõttes ning tänu suure-
pärasele haarduvusele lumisel teepinnal. 

Maasturitele mõeldud Pirelli Scorpion Winter 
rehvid eristuvad oma suurepäraste juhitavuse ja pi-
durdamise võimalustega madalatel temperatuuri-
del märjal ja kuival teekattel, samuti näitavad lumel 
oma rehviklassis parimaid omadusi ja tagavad kõrge 
mürataseme mugavuse. Antud rehvid tagavad eri-
nevates talveoludes sõites mugavuse ja ohutuse– nii 
lumisel, märjal ja kuival pinnal. 

Spetsiaalselt kaasaegsetele premium klassi maasturitele loodud Pirelli Scorpion Winter talverehvid on 
ikka ja jälle tõestanud oma paremust nii karmides talveoludes kui ka mägistel teedel! 

www.PKP.ee

Pirelli Key Point — rehvide kvaliteedi garantii!
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Talveperioodil ei ole 
autojuhtide jaoks mida-
gi ohtlikumat kui jäätu-
nud tee. Ohutu sõidu ja 
kontrolli auto üle tagab 
sellistes tingimustes ühe 
maailma kümne suurima 
rehvitootja - Giti –  na-
astrehvid - GT Radial 
Champiro Ice Pro. Reh-
vid on spetsiaalselt välja 
töötatud eesmärgiga ta-
gada stabiilne sõit isegi 
kõige ekstreemsemates 
ilmastikutingimustes ja 
maksimaalsed juhita-
vusnäitajad jää peal.

Need rehvid garante-
erivad suurepärase haar-
duvuse ja madala müra-
taseme.

Vastavalt Tyres & Accessories 
hinnangule sattus 2013. aastal 
Giti esmakordselt rehvitootjate 
maailmareitingu esikümnesse 
2,9 miljardi euro  
suuruse käibega.

6

GT Radial Champiro Ice Pro  
kasu:
 uus, innovaatiline disain tagab ohutuse 

isegi ekstreemsetes ilmaoludes,  
lisaks iseloomustab neid rehve 
suurepärane kulumiskindlus;

 naastude eriline paiknevus parandab 
haarduvust ja vähendab mürataset;

 optimaalsed rehviküljed soodustavad 
paremat vee ja lörtsi ärajuhtimist 
kontaktpinnalt;

 uue kummisegu Silica komponent 
parandab juhitavust jääl ja haarduvust 
lumel.

GT Radial  
Champiro  
Ice Pro 
ei karda karmisid 
talvesid!
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2014. aastal 
esitles ettevõte Giti 
esimest korda oma 
ajaloos  
GT Radial  
kaubamärki 
Euroopa turu 
jaoks mõeldud 
originaalvarustuse 
rühmas ning 
sõlmis rehvide 
tarnelepingu 
Renault  
Nissan-i  
ja PSA  
Peugeot  
Citroen-iga.O
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in

al
 E

qu
ip

m
en

t

Pirelli Key Point — kõige hoolikam klienditeenindus!
www.PKP.ee

Enne uue talvehooaja algust soovitavad spetsialistid 
mootoriõli kontrollida ja vajadusel vahetada. Õigesti 
valitud mootoriõli tagab Teie transpordivahendi 
pika kasutusea. 

 ohutu lahendus 
Teie autole

Champion –   

Maailma juhtivad autotootjad 
valivad kaubamärgi Champion too-
dangut. See vastab kõrgeimatele 
kvaliteedi-ja ökostandarditele (öko-
loogilisus ehk vastutus ümbritseva 
keskkonna eest ja ökonoomsus ehk 
ökonoomne kütusekulu). Champion 
õlide vastavust kõrgetele kvaliteedis-

tandarditele kinnitavad nime-
kaimate autotootjate – BMW, 
Mercedes-Benzi, VW grupi (Audi, 
VW, Skoda, Seat), Renault’ – tun-
nistused ja sertifikaadid ning fakt, 
et enamus Euroopa turule tarnitud 
toodangust kuulub General Motor au-
tode originaalkomplekti. 

Odavama klassi Sailun Ice Blazer WST1 reh-
vide tõhusust ja usaldatavust on tõendatud 
lugematutes talverehvide  testides. Näiteks 2013. 
aasta talvel testisid rohkem kui 100 Läti profes-
sionaalset ja tavalist autojuhti seda rehvi „Ohutu 
sõidu polügonil 333. Rehvid pidasid vastu tes-
tidele selliste näitajate osas nagu suure kiiruse 
arendamine ja ekstreemne pidurdamine, haar-
duvuse stabiilsus ja juhitavus kurvides, erineva-
te teeolude modelleerimine jne. Eksperdid rõ-
hutavad, et Sailun Ice Blazer WST1 näitas ennast 
kõige paremast küljest, saades oma rehviklassis 
parimateks. 

Sailun ICE BLAZER WST1 
Turvalise sõidu garantii

Sõiduautode naelrehvid Sailun 
Ice Blazer WST1 saavad hakkama 
igasuguse loodusstiihiaga, lubades 
teil maksimaalselt nautida sõitmist 
talvetingimustes. 

Pidurdamis test lumel kiirusel 50 km/h
Parim tulemus premium klassis         21.32m

Sailun ICE BLAZER              22.95m

 Lähim konkurent säästuklassist       24.59m

Juhitavus kurvides Kursilpüsivus

● Parim rehv 
 premium klassist
● Sailun ICE BLAZER
● Lähim konkurent
 säästuklassist

Sailun Ice Blazer WST1 
rehvid:
 Tagavad ohutuse ja tõhususe 

isegi kõige madalamate 
temperatuuride juures.

 Garanteerivad autojuhi 
turvalisuse isegi kuni 
190 km/h kiiruse 
arendamisel.

 Sobivad 
ideaalselt 
autojuhtidele, 
kes hindavad 
kõrgelt 
optimaalset 
hinna ja 
kvaliteedi 
suhet.

„Odavama klassi rehvivalikus osutus Sai-
lun Ice Blazer WST1 sellise näitaja osas nagu 
juhitavus oma konkurentidest palju paremaks,” 
jutustab 333 DBP ekspert Monvīds Kondrovs. 
„Pealegi näitasid need rehvid parimaid tulemusi 
ka pidurdamise testides (nendel oli kõige lühem 
pidurdustee). Vaadeldes üldkokkuvõttes kõiki 
Sailun Ice Blazer WST1 näitajaid, võiks need reh-
vid panna keskmise klassi rehvivalikusse.” Hiina 
tootja Sailun on võitnud Euroopa talve! 
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Uued naastudega  
Yokohama Ice Guard Stud IG55 
naastrehvid demonstreerivad suurepärast käitumist teel

UUDIS!

Uus Jaapani tootja poolt pakutud Yokohama Ice 
Guard Stud IG55 naastudega talverehv sõiduautodele 
ja maasturitele on ideaalne talverehvi näide ja tagab 
auto lihtsa ja ettenägeliku juhtimise jäisel teel ja lumel, 
täieliku mugavuse kuival ja märjal talvisel teel, ühesõ-
naga, ohutuse ükskõik millistes talveoludes.

Spetsiaalselt sellele uuele mudelile toodeti 
innovaatiline kummisegu, mis kombineerib Sili-
ca apelsiniõliga, ning uus, agressiivne rehvimus-
ter. Kuid peamiseks Yokohama Ice Guard Stud 
IG55 eeliseks on kahtlemata saanud 3 D pro-
jekteerimise abiga väljatöötatud naastud, mille 
kant ja südamik on tähekujuline. Selline geomee- 
tria parandab kandi efekti, mis on vajalik naastu 
paremaks haardumiseks jääpinnaga. Naast ise 
on avas kinnitatud väga tiheda kummikihiga, 

mis ei lase tal ära nihkuda. Muidugi võimaldas  naastu-
de paigalduse naelte paigalduse optimeerimine mitte  
ainult parandada haarduvust libeda pinnaga, vaid 
tunduvalt vähendada ka rehvi veeremise poolt teki-
tatud müra. 

Saavutused testides:
Talvel Jaapani polügonil toimunud uute Yokohama Ice 

Guard Stud IG55 rehvide testid näitasid, et need saavad 
kergesti hakkama jää ja lumega. „Nendel rehvidel on täies-
ti ükskõik mis pinnal sõita – lumisel, jäätunud või lörtsisel,” 

märkis pärast testi Team Orange’i meeskond. „Uute 
rehvide kvaliteet on tõesti mõjuv!” jutustavad kogetu 
kohta testisõidul osalejad. „Rehv paneb vastu isegi 
autojuhi teadlikule soovile minna külglibisemisesse. 
Suletud polügoni tingimustes, kui sa ei pea mõtlema 
ohule, on sellist sõitu raske kutsuda hiilgavaks ja hin-
gematvaks, kuid ohutus ja stabiilsus on just see, mis 
on vajalik igapäevases elus. Kiirendus ja pidurdamine 
on laitmatud! Kui lumel saab pidurdada peaaegu nii 
nagu kuival asfaltkattel, siis saab seda tõesti kutsuda 
suurepäraseks tulemuseks.”

Parandatud  
omadustega naastud 
ja nende fikseerimise 

tehnoloogia.

Suurepärane  
pidurdamine  

jääl.

Suurepärane  
juhitavus igat laadi  

talveteedel.

Yokohama Ice Guard Stud IG55 peamised eelised:

Yokohama Ice Guard IG50  
nautige talviseid teid!

Et talvised teed ei muudaks Teie sõitu õudusunenäoks, valige 
tõhusad ja ohutud rehvid. Näiteks, Jaapani Yokohama Ice Guard 
IG50, mis saavad suurepäraselt hakkama jäiste teedega ja taga-
vad kõrgeima ohutuse taseme.  

Ökonoomsus tõstab 
oluliselt Yokohama 
Ice Guard IG50 esile 
muude rehvide seas, 
sest tänu spetsiaalsele 
tehnoloogiale on reh-
vitootjatel õnnestunud 
tunduvalt parandada 
kütusekulu tõhusust. 
Energiakao vähenda-
mine, tänu küljeosa ‘’ku-
meruste’’ optimeerimi-
sele, lubab vähendada 
veeretakistust 5% võrra, 
võrreldes ‘’tavaliste’’ reh-
videga.

Yokohama Ice Guard IG50 tagab:

Suurepärase juhitavuse

Laitmatu haarduvuse  
lumel ja jääl

Ohutu juhitavuse kuival 
asfaltkattel ja jäätunud 
teepinnal

Ohutuse kõige  
keerulisemates talveoludes

Ökonoomse kütusekulu

Yokohama  
W.drive V905

UUDIS!

Väikestele sedaanidele, keskmise liitrimahuga auto-
dele ja maasturitele ettenähtud uus talverehv Yokoha-
ma W.drive V905 on alles äsja sisenenud rehviturule, 
kuid on jõudnud ennast juba näidata parimast küljest 
ja hetkel peetakse seda täiesti õigustatult Jaapani rehvi-
tootja talverehvide visiitkaardiks. 

W.drive V905 väljatöötamise protsessis pööras Yo-
kohama eriti suure tähelepanu sellistele näitajatele, 
nagu juhitavus lumisel teel, pidurdamine lumisel või 
märjal pinnal ning kütusekulu, luues selle talve mudeli 
ökonoomseks ja ideaalselt sobivaks igale ilmastikutin-
gimusele. 

Tänu parandatud näitajatele – innovaatili-
sele kummisegule apelsinipuu õliga, erilisele 
rehvimustrile, mis koosneb erinevate tehni-
liste meetodite kasutusega 2D ja 3D lamelli-
dest, on Yokohama insenerid loonud mudeli, 
mis 100% vastab sellistele näitajatele, nagu: 

Ökonoomsus

Suurepärased  
läbisõiduomadused

Hea juhitavus

Usaldatavus

Yokohama Geolandar G073
loodud maasturitele 

Yokohama Geolandar G073 Skandinaavia-tüüpi 
rehvid sobivad suurepäraselt igat tüüpi maasturitele. 
Need rehvid on justkui loodud inimestele, kes 
soovivad olla kindlad oma autorehvide igas 
liigutuses!

Maasturitele loodud Yokohama Geolandar G073 
Skandinaavia-tüüpi rehvid saavad suurepäraselt 
hakkama jäätunud ja lumiste teedega, garanteerides 

transpordivahendites reisijatele ja juhile kõige 
kõrgema mugavuse ja ohutuse taseme.

Tänu kummisegu parandatud koostisele ja 
uusimale tehnoloogiale tõusevad Yokohama 
Geolandar G073 rehvid esile parandatud näitajatega 
jääl ning kuival ja märjal teepinnal. Rehvid annavad 
täieliku usaldatavuse garantii nii asfaldil kui ka 
keerulistel lumistel ja jäätunud teekatetel.

Yokohama Geolandar G073 peamised eelised:

Maksimaalne  
haarduvus jääl

Stabiilsem  
käitumine  

niiskel teepinnal

Parandatud välimus, 
mis vastab  

kaasaegse maasturi 
vajadustele

Parandatud  
omadused lumisel  
ja niiskel teepinnal

Efektiivselt  
balansseeritud  

haarduvus lumel, niiskel 
ja kuival teepinnal

YOKOHAMA UUDISED

Yokohama W.drive V905 tagatisi:
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ökonoomsus, 
usaldatavus, 
suurepärane  
juhitavus


