EFICIENȚA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

de la A (cea mai eficientă)

la G (cea mai puțin eficientă)
Rezistența la rulare a anvelopelor este
un factor care poate afecta consumul de
carburant.
Cu cât este mai mică rezistența la rulare,
cu atât se reduce cantitatea de carburant
necesară deplasării înainte a vehiculului și cu
atât sunt generate mai puține emisii de carbon.
Diferența la consumul de carburant între
anvelopele de clasa A și G poate ajunge pana la
7,5%. Pentru un autoturism mediu, acest lucru
ar însemna în jur de 0,65 l la 100 km.

Notă: când este vorba de economisirea carburantului, presiunea anvelopelor este la fel de importantă.
Valorile exacte depind de tipul vehiculului, condițiile de drum și stilul de condus.

ADERENȚĂ PE SUPRAFAȚĂ UMEDĂ

de la A (cea mai bună aderență)
la G (cea mai slabă aderență)
Reacția la frânare este un element important al
performanței anvelopei în condiții de umiditate și este
esențială pentru siguranță. Diferența la distanța de
frânare dintre avelopele de clasa A și G poate ajunge
până la 30%*.
De exemplu, pentru un autoturism care se
deplasează cu 80 km/oră, acest lucru poate însemna
până la 18 m în cazul frânării totale în condiții de umiditate.

Notă: mulți alți factori afectează siguranța Dvs. pe carosabilul umed și uscat. Distanțele pot varia în
funcție de tipul autovehiculului și de condițiile de drum.

ZGOMOTUL EXTERIOR

3 clase de la 1 (cel mai silențios) la 3 (cel mai putin silențios)
Zgomotul exterior al anvelopei este măsurat în decibeli
(dB) și comparat cu noile niveluri europene de zgomot exterior al
anvelopelor care au fost introduse în anul 2016.

1 unda sonora neagra - silențios

2 unde sonore negre - moderat

3 unde sonore negre - zgomotos

Notă: o creștere cu doar câțiva decibeli reprezintă o diferență uriașă la nivel de zgomot. O diferență de
3 decibeli dublează zgomotul produs de o anvelopă.

