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bezmaksas avīze

Auto gamintojų 
pasirinkimas

Užsakydami padangas savo au-
tomobilių originaliai – gamyklinei 
komplektacijai, pirmaujantys Euro-
pos auto gamintojai jau daugelį 
metų renkasi Pirelli padangas. Šio 
bendradarbiavimo rezultate, tokie 
gamintojai, kaip BMW, Mercedes-
Benz ir kt., gauna ne paprastas 
padangas, bet padangas sukurtas 
pagal užsakymą, suprojektuotas ir 
pagamintas pagal konkrečių tipų 
automobilių charakteristikas ir ati-
tinkančias jų sistemas – homologu-
otas padangas.

Šiandien Pirelli – viena iš pir-
maujančių gamyklinės kom-
plektacijos padangų tiekėjų, 
turinčių daugiau kaip 1200 homo-
loguotų, originalios komplektacijos 
padangų. Homologuotos žiemi-
nės Pirelli padangos tokiems au-
tomobiliams kaip Aston Martin, 
Audi, BMW, Mercedes, Porsche. 

Savo ruožtu Pirelli padangos 
gamyklinei komplektacijai naudo-

jamos šiems automobiliams: Aston 
Martin (OE –9 modeliams), Audi (33 
modeliai), Bentley (6), BMW (23), 
Chrysler (1), Ferrari (20), Fiat (15), 
Ford (9), Jaguar (16), Lamborghini 
(9), Land Rover (6), Maserati (12), 
McLaren (2), Mercedes (45), Mini (3), 
Porsche (30), Volkswagen (14), o taip 
pat Alfa Romeo, Citroen, Hyundai, 
Mitsubishi, Opel, Saab, Seat, Škoda, 
Toyota, Volvo ir daugeliui kitų. 

Skirtumas tarp gerų ir 
puikių

Homologuotų padangų 
gamybos procesas vidutiniškai 
trunka 3 metus, o ne 6 mėnesius, 
kiek trunka standartinės padangos 
gamyba. Kurdami homologuotas 
padangas Pirelli inžinieriai studijuo-
ja dinamines ir elektronines charak-
teristikas, taipogi kitas automobi-
lio savybes, kuriam projektuojama 
padanga, bei visus auto gamintojų 
reikalavimus. Šios mažytės detalės 
leidžia pakeiti kelio pojūtį, ko dėka 
vairuotojas gali pajusti skirtumą  
tarp gero ir puikaus važiavimo.

Pirelli. Padangos, 
sukurtos specialiai 
Jūsų automobiliui
Pasauliniai auto pramonininkai žino: nėra tokių 
padangų, kurios galėtų pranokti padangas, 
pagamintas pagal užsakymą – specialiai konkrečiam 
automobiliui pagal gamintojo reikalavimus ir 
automobilio modelio technines charakteristikas. 

Štai ir baigėsi mūsų trumpa Balti-
jos vasara… Artėja šalčiai ir automo-
bilių paruošimas žiemos sezonui. 
Tai reiškia, jog netrukus automobi-
lių vairuotojams kils klausimų dėl 
padangų keitimo bei pasirinkimo. 

Nepriklausomai nuo to,  kokią šil-
tą ir besniegę žiemą žada sinoptikai, 
šiuo metų laiku vidutinė oro tempe-
ratūra Baltijos šalyse yra žemiau nu-

lio laipsnių, o  vasarinės padangos 
savo savybes praranda esant+7⁰С! 
Todėl, remiantis Baltijos šalių oro 
sąlygų praktika, vasarines padan-
gas į žiemines padangas rekomen-
duojama keisti jau spalio pradžioje 
– viduryje  arba anksčiau – rugsėjo 
pabaigoje.  Laiku atliktas žieminių 
padangų keitimas – tai Jūsų saugu-
mo garantija!

Renkantis žiemines padangas, 
visų pirma nuspręskite, kokios pa-
dangos Jums yra tinkamiausios 
– dygliuotos ar nedygliuotos (dau-
giau informacijos apie dygliuotų/
nedygliuotų padangų naudą skaity-
kite 4 psl. !).

Be to, vertėtų atkreipti dėmesį į 
technines žieminių padangų cha-
rakteristikas ir pasitelkus Pirelli Key 

Point specialistų žiniomis,  sužino-
ti kurios padangos tinkamiausios 
Jūsų automobiliui ir Jūsų vairavimo 
stiliui! Atminkite, jog tinkamas žie-
minių padangų pasirinkimas tiesio-
giai įtakoja važiavimo komfortą, ir 
svarbiausia saugumą!

Padangų pramonės naujienas bei 
naujus produktus, skirtus automo-
biliams, sekite Key Point prekybos 
tinklo parduotuvėse bei Facebook! 
Dalyvaukite akcijose ir konkursuose 
ir laimėkite vertingus prizus!

Key Point linki Jums gerų ir sau-
gių kelių!

 BRANGŪS AUTO VAIRUOTOJAI!
nemokamas laikraštis
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Tik Pirelli Key Point centruose surink-
ti Pirelli & C. S.p.A., Falken,  GITI Tire Pte. 
Ltd., Momo gamintojų geriausi padangų 
modeliai. 

Be to, Pirelli Key Point padangų cen-
trai siūlo plačiausią lengvojo lydinio rat-
lankių, akumuliatorių ir tepalų, bei kitos 
produkcijos, skirtos Jūsų automobiliui,  
pasirinkimą. 

Padangų centrų Pirelli Key Point tin-
klas – tai kokybiškas aptarnavimas ir in-
dividualus dėmesys  kiekvienam klientui!

Pirelli Key Point centrai siūlo ne tik pre-
kes skirtas automobiliui, bet ir pilną pa-
slaugų spektrą – nuo padangų parinkimo 

ir montavimo, iki specifinio remonto. Tin-
klo servisai yra aprūpinti šiuolaikine spe-
cialia serviso įranga, bei orientuoti teikti 
paslaugas visoms transporto priemonių 
rūšims – lengviesiems automobiliams ir 
sunkvežimiams, žemės ūkio ir pramonės 
transporto technikai, motociklams. Nors 
pagrindine kryptimi yra paslaugos susiju-
sios su padangomis, mūsų centrai atlieka 
darbus susijusius su elektronika, atlieka 
akumuliatorių patikrinimą ir keitimą, te-
palo keitimą, elektrosistemų instaliaciją, 
diagnostiką ir remontą, automobilių leng-
vojo lydinio ratlankių keitimą ir remontą, 
o taip pat ir kitas paslaugas. 

Padangų centrų Pirelli Key Point tinklas siūlo plačiausią, 
pirmaujančių pasaulinių gamintojų, padangų asortimentą. 
Tinklo parduotuvėse Jūs rasite pasaulinių padangų gamintojų 
lyderių geriausią produkciją, tinkančią bet kokioms oro sąlygoms 
žiemos ir vasaros sezonams!
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2015 KALENDORIUS?

Koks bus 

2015 metų garsiojo Pirelli Kalendoriaus 
autoriumi tapo legendinis garsusis fotografas 
Steven Meisel. Leidinio akcentu, greičiausiai, 
taps “nestandartinių” formų modelis  - 
Candice Huffine.

Pirelli Key Point — rūpestingas padangų centras!
www.keypoint.lt

2015 metų Pirelli Kalendoriaus tema 
tapo fetišizmas, o jo kūrėjais - Carine Roit-
feld, atsakinga už stilių, ir fotografas Steven 
Meisel, išgarsėjęs savo darbais geriausiems 
mados žurnalams, tokiems kaip  itališkasis 
“Vogue”, taip pat reklaminėmis nuotrauko-
mis pirmaujantiems prekiniams ženklams, 
tokiems kaip Versace, Dolce&Gabbana, Cal-
vin Klein, Prada, Lanvin.

Fotosesijose dalyvavo 12 žinomų mo-
delių, tokie kaip Adriana Lima, Natalija 
Vodianova, Raquel Zimmermann, Isabeli 
Fontana, Sasha Luss, Anna Evers, Carolyn 
Murphy, Cameron Russell, Karen Elson, 
Joan Smalls, taip pat ir “plius dydžio” mode-
lis Candice Huffine, bei pradedančioji  19-
metų Gigi Hadid, kuri yra Tom Ford kvepalų 
Velvet Orchid veidas. 

Išsamiau su tinklo, konkretaus centro, 
paslaugų pasiūlymu galite susipažinti mūsų 

internetiniame puslapyje  
www.keypoint.lt .

Pirelli Key Point – 
geriausių  
padangų  
gamintojų  
pasirinkimas!

SURASKITE ARTIMIAUSIUS
PIRELLI KEY POINT

PADANGŲ CENTRUS 
SAVO MIESTE!
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Pasikeitėte padangas? 
Netinkamas automobilio ratų 
suvedimas sukelia dvi pagrindines 
problemas: 

Kaip paruošti automobilį žiemai?
Dešimt patarimų vairuotojams
Ruošiantis žiemos sezonui, patartina atlikti išsamų automobilio 
patikrinimą, o taip pat pasirūpinti būtina  
žiemos sąlygoms įranga. 

Dėl saugumo priežasčių vasarines padangas 
žieminėmis padangomis keisti reikėtų, kai 
vidutinė lauko temperatūra yra +7С laipsniai  
ir žemesnė. 

Svarbu! 
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Žiemos sezono paruošimui savo automobilį patikėkite specialistams! Profesionalūs padangų centro Pirelli 

Key Point specialistai patikrins Jūsų automobilio, bei žieminių padangų būklę ir esant būtinybei padės 
išsirinkti padangas, akumuliatorių bei tepalus žiemos sezonui!

1 Pakeiskite vasarines padangas 
žieminėmis. Atkreipkite dėmesį, jog 
žieminių padangų  protektoriaus 
gylis turi būti ne mažesnis negu 4 
mm. Atminkite, jeigu Jūsų padangų 
protektoriaus gylis bus mažesnis negu 
4 mm, esant nelaimingų atsitikimų 
atvejui KASKO draudimas nepadengs 
žalos išlaidų.

Patikrinkite aušinimo skystį, esant 
būtinybei pakeiskite jį, arba keiskite 

tuo atveju, jeigu jo nekeitėte per 
paskutiniuosius 3 metus. 

Patikrinkite ir esant būtinybei 
pakeiskite tepalus. 

Sutepkite durelių  
bei bagažinės spyneles.

Patikrinkite šviesos signalizacijų 
prietaisų veikimą – posūkio signalo, 
stabdžių šviesų, priešrūkinių lempų, 

priekinių žibintų.

Pasirūpinkite  šepečiu su ilga 
rankena  sniegui valyti, grandikliu 
ledo pašalinimui nuo langų, ledą 

tirpdančiomis medžiagomis.  

Patikrinkite atsarginio  
rato būklę. 

2 Patikrinkite akumuliatoriaus 
būklę, jeigu yra  
būtinybė – pilnai jį pakraukite.

3 Nuplaukite automobilį. Ant 
švaraus kėbulo lengviau pastebėti 
ir pašalinti dažų pažeidimus. 

4 Patikrinkite stiklo valytuvus ir 
prieš ateinant šalčiams, į stiklų 
apiplovimo bakelį įpilkite žieminio 
langų apiplovimo skysčio.  Svarbu 
tai, kad šis skystis patektų į visus 
stiklų apiplovimo sistemoje esančius 
vamzdelius. 

Akumuliatorius – automobilio «širdis», vykdanti pagrindines funkcijas, tokias 
kaip, pavyzdžiui variklio užvedimas, kai kurių elektros prietaisų maitinimas ir 
aišku, pagalba generatoriui, tuomet kai jis nesusitvarko su apkrova.

Vokiečių specialistai rekomenduoja šiuo-
laikiniuose automobiliuose naudoti Tudor  
akumuliatorius. Šie akumuliatoriai išsiskiria 
maksimalia energija, aprūpina didele galia 
bei labai gera paleidimo srove. Be to, Tudor 
akumuliatoriai  garantuoja ilgesnį tarnavimo 
laiką, lyginant su standartiniais analogais, 
dėka šiuolaikiškų technologijų bei geriausių 
lydinių parinkimo.  

TUDOR –  
akumuliatorius  

su maksimalia energija 
Norėdami išsirinkti akumuliatorių pagal-

bos kreipkitės į Pirelli Key Point centrų profe-
sionalus! Pateikite Pirelli Key Point  darbuo-
tojams daugiau mažiau išsamią informaciją 
apie savo transporto priemonę bei kelionių 
charakteristikas, ir jie padės Jums išsirinkti 
tinkamiausią variantą!

Intarpas:
Atminkite, daugeliu atvejų, nepatenkinama akumuliatoriaus 

darbo priežastis, yra netinkama akumuliatoriaus eksploatacija, 
bei automobilio techninės problemos. Tam kad Jūsų automobilio 
širdis tarnautų ilgiau, reikėtų mažiausiai du kartus per metus – 
pavasarį ir rudenį – patikrinti jo darbą. Papildoma patikrinimas 
reikalingas po pirmojo nesėkmingo bandymo užvesti automo-
bilio variklį. 
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Nepamirškite padaryti ratų suvedimo! 

 Nevienodą padangų nusidėvėjimą;
 Valdomumo problemas  
    (neteisinga vairo padėtis, vairo vibracija).

Ratų suvedimą patartina atlikti tokiais atvejais:
 po padangų keitimo;
 po važiuoklės remonto;
 aptikus tokias problemas kaip nevienodas 

nusidėvėjimas, netaisyklinga vairo padėtis,  
vairo vibracija ir kt.

Patikėkite savo automobilį  
PKP profesionalams!

Tegul automobilio „širdis“ 
plaka amžinai

www.keypoint.lt
Pirelli Key Point — kokybės garantija!
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TYRElife – tai Pirelli Key Point pa-
dangų tinklo papildomos garantijos 
programa visoms Pirelli padangoms, 
tai papildoma garantija jau prie esa-
mos standartinės garantijos. 

Tapęs TYRElife programos nariu, 
auto transporto vairuotojas esant 
padangos mechaniniam pažeidi-
mui, tokiam kaip pradūrimas, įpjovi-
mas, užsidegimas, deformacija ir kiti  
mechaniniai pažeidimai, kurie pasiro-
dė padangos eksploatacijos metu,  gali 
gauti nemokamą padangos keitimą. 
Garantija galioja 12 mėnesių nuo pa-
dangos pirkimo datos. 

TYRElife:  
 komfortas kelyje

Kas tai  
TYRElife?
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Vienareikšmišką atsakymą į šį 
klausimą negali duoti nei vienas 
ekspertas, tačiau bendros reko-
mendacijos egzistuoja. Visų pir-
ma, pasirinkimas tarp dygliuotos 
ir nedygliuotos padangos priklau-
so nuo oro sąlygų, vyraujančių 
Jūsų regione. Jeigu plikledis bei 
suvažinėtas sniegas Jūsų regione 
nėra retenybė, dygliuotos padan-
gos – puikus sprendimas Jums. 
Tačiau, jeigu Jūsų žiema – lietus, 
tiesiog šlapias sniegas, šlapi keliai, 
tai daug efektyvesniu pasirinkimu 
bus nedygliuotos padangos. 

“Renkantis žiemines 
padangas labai svarbu atkreipti dėmesį į techni-
nes charakteristikas, iš kurių viena - dyglių bu-
vimas arba nebuvimas. Nedygliuota padanga 

labiau tiks važiuoti miesto sąlygomis, nuvalytais 
nuo sniego keliais, švariomis miesto gatvėmis. Savo 

ruožtu, dygliuota padanga labiau tiks tiems, kurie dažnai 
važinėja užmiesčio keliais, apsnigtais bei nevalytais nuo sniego 
ir ledo kaimo keliais. Dygliai tokioj situacijoj padeda išlaikyti ir 
kontroliuoti automobilį”.

M.Samsonas, lenktynininkas:

Dygliuotos žieminės padangos už-
tikrina saugesnį ir efektyvesnį judėjimą 
slidžiu kelio padengimu, esant plikledžiui 
arba suvažinėtam sniegui, juk dyglių 
dėka, pasiekiamas didesnis, žieminių pa-
dangų, sukibimo su keliu koeficientas. Su-
prantama, jog kuo daugiau bus dyglių ant 
padangos, tuo geriau elgsis automobilis 
(sumažės stabdymo kelias, sumažės pra-
buksavimo tikimybė). Siekiant didesnio 
efektyvumo, dygliai turi būti išdėstyti ne 
vienoje linijoje, o chaotiškai (netvarkin-
gai) išmėtyti po padangos paviršių. 

Dygliuotų  
padangų privalumai

Nedygliuotų  
padangų privalumai

Nedygliuotos žieminės padangos 
idealiai tinka tiems regionams, kurių 
žiemos yra šlapios, bei turinčios staigius 
temperatūros pokyčius. Dėka specialiai 
sukurto protektoriaus rašto, bei gumos 
mišinio sudėties, žieminės nedygliuotos 
padangos puikiai susidoroja su giliu snie-
gu.  Lyginant su dygliuotomis padango-
mis, nedygliuotos padangos daug efek-
tyvesnės įsibėgėjant, bei stabdant ant 
asfaltuotos kelio dangos, be to, jos užti-
krina geriausius valdomumo rodiklius, 
bei žemesnį triukšmo lygį. 

 Dygliuotų ir  
nedygliuotų  
padangų  
privalumai
Kaip užtikrintai Jūsų automobilis laikysis ant apsnigtos kelio dangos ar esant 
plikledžiui, daugiausia priklausys nuo žieminių padangų. Ir čia vairuotojams iškyla 
klausimų, kokias gi žiemines padangas pasirinkti – dygliuotas ar nedygliuotas? 

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

+ aukščiausios klasės ir nepakartojamos kokybės padangos, 
parodančios trumpą stabdymo kelią ant šlapios ir apsnigtos 
kelios dangos; 

+ geras atsparumas akvaplanavimui; 
+ žemas pasipriešinimas riedėjimui;

Rezultatas: puikiai

Sport Auto 
245/40 R18 (2013)

+ puikūs rezultatai esant šlapio 
ir sauso oro sąlygoms;

+ subalansuotas vairavimo 
stilius bei stabilumas 
važiuojant dideliu greičiu;

Rezultatas:  
ypač rekomenduojamos

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

+ labai geras sukibimas ant sniego; 
+ aukštas saugumo lygis;
+ žemas pasipriešinimas riedėjimui;
+ trumpas stabdymo kelias ant šlapios kelio dangos.

Rezultatas: ypač rekomenduojamos

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

+ subalansuotos padangos su 
sportiniu elgesiu ant šlapios 
kelio dangos; 

+ tikslios reakcijos į vairo 
pasukimus;

+ trumpas stabdymo  
kelias ant sniego ir šlapios  
kelio dangos.

Rezultatas: pavyzdingos

Pirelli Ice Zero
Tekniikan Maailma 
205/55 R16 (2013)

+ aukštas sukibimas ant sniego 
ir ledo;

+ geras valdomumas žiemos oro 
sąlygomis;

Rezultatas: 

Teknikens Varld: 
205/55 R16 (2013)

+ nuspėjamas ir patikimas 
elgesys ant šlapio paviršiaus;

+ puikūs rezultatai ant ledo; 

Rezultatas: 2 vieta 

Pirelli Winter 
Icecontrol

АВТОРЕВЮ 
205/55 R16 (2013)

+ sukibimo ant ledo savybės;
+ valdomumas ant ledo  

ir sniego;
+ važiavimo tolygumas.

Rezultāts: 2.vieta

IŠRINK NUGALĖTOJĄ

HHHH

Pirelli Key Point — rūpestingas padangų centras!
www.keypoint.lt

Papildomos  
garantijos programa 
TYRElife, galiojanti visoms 
Pirelli padangoms, suteikia 
transporto priemonių 
vairuotojams saugumo bei 
komforto jausmą kelyje. 
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Pirelli Key Point — kokybės garantija!

Pirelli Winter Ice Control – 
geriausias pasirinkimas saugiam 

ir užtikrintam važiavimui 
ekstremaliomis žiemos 

sąlygomis!

Pirelli Winter Ice Control
geriausias pasirinkimas ekstremalioms žiemos oro sąlygoms

Pirelli Ice Control užtikrina puikius 
sukibimo, ant šlapios ir sausos asfaltuotos 
kelio dangos, rodiklius bei išsiskiria aukštu 
komforto lygiu važiuojant. Dėka puikioms 
charakteristikoms, šios padangos turi pui-

kius pasaulinių autotiretingų autogamyklų 
testų įvertinimus. Pasak ekspertų, ši pa-
danga nepriekaištinga važiuojant ledu, ap-
snigtais žieminiais keliais ir kitomis kelio  
dangomis. 

Pagamintos Švedijoje, žieminės Pirelli Winter Ice Control padangos garantuoja aukštą 
saugumo lygį bei demonstruoja puikias sukibimo ir stabdymo charakteristikas ant sniego 
ir ant ledo, visiškai suderindamos pačias atšiauriausias žiemos sąlygas šiaurės šalyse.

Dygliuotoji Pirelli Ice Zero 
padanga „sudraskys“ žiemą!

“Pagrindinis šios padangos privalumas – pui-
kus sukibimas ant sniego ir ledo, – apibendrindami 
testų rezultatus pažymėjo Tekniikan Maailma ek-
spertai. Pirelli Ice Zero greitai ir tiksliai  reaguoja 
į vairo pasukimus, valdyti šias padangas žiemos 
sąlygomis bus lengva.  Ant asfalto padangos taip 
pat labai jautriai reaguoja į vairuotojo veiksmus, 
taigi šios padangos lengvai susitvarko su staigiu 
kliūčių apvažiavimu. Apskritai, Pirelli – puikios pa-

dangos atšiauriomis žiemomis, kurioms iš karto 
pavyko pakilti į reitingo patį viršų.“ Su tuo, jog ita-
liškasis gamintojas gali pagaminti puikias žiemines 
padangas, kurios lengvai susidoroja su Skandinavi-
jos šalių atšiauriomis žiemos sąlygomis, įsitikino ir 
„Autopanorama“ leidinys. Atlikus testus, ekspertai 
užtikrintai pareiškė: „Pirelli Ice Zero kūrėjai tikrai 
sugebėjo rasti sprendimą, leidžiantį patikimiau 
jaustis žiemos keliuose: netgi ant ledo (testai buvo 

atliekami ant užšalusio ežero Suomijoje, esančio 
netoli Kuusamo miestelio) padangos pademons-
travo  trumpą stabymo kelią, o taipogi suteikė vai-
ruotojui visiškos automobilio kontrolės galimybę“.  

Pirelli Ice Zero padangose naudojama specia-
liai sukurta Pirelli Dual Stud dygliavimo technolo-
gija, kurios dėka puikiai susidorojama su sniego 
danga ir ekstremaliai žemų temperatūrų palaiky-
mu. Ši padanga garantuoja puikų valdomumą ant 
sausų ir šlapių paviršių, taipogi ant sniego ir ledo, 
puikius stabilumo bei stabdymo, visomis žiemos 
vairavimo sąlygomis, rodiklius. 

Aukščiausio lygio saugumą ir komfortą, netgi pačiomis sudėtingiausiomis šiaurinių šalių žiemos 
sąlygomis, suteiks daugybės testų nugalėtoja – dygliuotoji Pirelli Ice Zero padanga. 

Pirelli Winter Sottozero 3  
žiemos kelių tramdytojas 

Pirelli Winter Sottozero 3 padės Jūsų automobiliui 
sutramdyti pačius slidžiausius ir snieguočiausius  žiemos 
kelius. Ši padanga buvo specialiai sukurta naujos kartos 
automobiliams, tam kad leistų mėgautis  geriausiomis 
padangos charakteristikomis bet kokiomis oro sąlygomis.

Dėka naujoviškoms technologijoms ir naujos gumos 
masės mišinio sudėčiai, Winter Sottozero 3 užtikrina 
puikų sukibimą visu žiemos laikotarpiu bei garantuoja 
maksimalų saugumą, kontrolę ir valdomumą bet kokiomis 
žiemos sąlygomis ant sauso paviršiaus, sniego ir ledo. 

Pagrindiniai privalumai:
 Maksimalus sukibimas su sniegu
 Geresnis automobilio manevringu-

mas ant sauso paviršiaus
 Efektyvesnis stabdymas ir sukibimas 

ant sniego
 Geresnis elgesys ant sauso kelio
 Sumažintas stabdymo kelias
 Didesnis padangų eksploatavimo 

laikas

Pirelli Scorpion Winter 
geriausias pasirinkimas visureigiams

Kaip įsitikino Autobild allrad ekspertai, šios 
padangos užtikrina maksimaliausią  sukibimo lygį, 
trauką bei stabilumą, kaip ant sniego, taip ir ant 
sausos ir šlapios kelio dangos. Važiuojant kalnuotais 
keliais šis galingas sprendimas įtikina parodydamas 
trumpiausią stabdymo kelią stačiuose kalnuotuose 
keliuose ir sugebėjimą užtikrinti maksimaliai tikslią 
kontrolę važiuojant apsnigtuose posūkiuose. 

Autobild allrad įvertino, jog Pirelli Scorpion Winter 
padangos „labai geros ant apsnigtų kelio paviršių, 
parodo mažą pasipriešinimą riedėjimui, o taip pat 
geros ant šlapios kelio dangos ir labai geros ant sausos 
kelio dangos“, šios padangos buvo apdovanotos 
pirmąja vieta testuose! Savo ruožtu, atsižvelgiant į 
nepriklausomos sertifikuotos organizacijos TÜV 
SÜD ekspertus, šio modelio padangai buvo skirtas 

aukščiausias balas, patvirtinantis jų pranašumą 
prieš konkuruojančius produktus, pagal  stabdymo, 
valdymo ir traukos ant sniego aspektus.

Pirelli Scorpion Winter visureigių padangos 
išsiskiria puikiu valdomumu ir stabdymu ant šlapios ir 
sausos kelio dangos esant žemoms temperatūroms, 
parodo geriausius, savo klasėje, rodiklius ant sniego 
bei užtikrina aukštą akustinį komfortą. Šios padangos 
garantuoja saugumą ir važiavimo komfortą esant 
skirtingoms žiemos kelių sąlygoms – ant sniego, 
sausos ir šlapios kelio dangos. 

Sukurtos specialiai šiuolaikiniams visureigiams Premium klasės žieminės Pirelli Scorpion Winter 
padangos ne kartą įrodė, jog yra pačios geriausios padangos atšiauriausioms žiemos sąlygoms – 
netgi kalnuotiems keliams!

Žieminę Pirelli Winter Sottozero 3 padangą Pirelli sukūrė bendradarbiaujant kartu su pirmaujančiais 
automobilių gamintojais pasaulyje, atsižvelgiant į konkrečių automobilių modelių charakteristikas, bei skirtos 
originaliai komplektacijai tokiems automobiliams kaip Maserati, McLaren, Mercedes AMG. 

№2, ruduo/žiema/2014 PIRELLI NAUJIENOS
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Žieminė GT Radial Champiro Winter-
Pro padanga – išskirtinis kompanijos Giti 
gaminys – suteikiantis vairuotojui už- 
tikrintą automobilio kontrolę važiuojant 
šlapiais bei apledijusiais keliais, bei esant 
tokioms važiavimo sąlygoms išsiskirian-
tis minimaliu vibracijos ir triukšmo lygiu. 

Ši padanga buvo specialiai sukurta 
eksploatacijai esant pakankamai že-
moms temperatūroms, bei puikiai paro-
dė, bei užsirekomendavo save ant aple-
dijusių, apsnigtų kelių ir trasų, padengtų 
sniego koše. Svarbiu šios padangos pri-
valumu yra jos ilgaamžiškumas. 

2013 metais Giti pirmą kartą pateko į 
pirmąjį pasaulinio reitingo padangų 
gamintojų dešimtuką, su 2,9 milijardų 
eurų apyvarta pagal Tyres & Accessories 
vertinimus.

Italijos automobilinis prekinis ženklas MOMO, visų 
pirma žinomas dėl savo gaminamų ratlankių ir 
vairų, pristatė padangų liniją. 

Naujosios MOMO pa-
dangos turi daugiau nei 180 
dydžių vasaros ir žiemos 
laikui tinkamų padangų. 
Įmonės portfolio priklauso 
padangų linijos pavadinimu 

North Pole (žieminės), SUV 
Pole (krosoveriams ir visu-
reigiams), o taip pat Van Pole 
(mikroautobusams ir leng-
viesiems krovininiams auto-
mobiliams).

Aprašymas: Padangų kūrimo 
projekte MOMO užima 
įkvėpėjo ir padangų šonų 
dizainerio vaidmenį, savo ruožtu 
protektoriaus rašto kūrimą, 
konstrukcijas ir naujų  padangų 
gumos masę, o gatavos 
produkcijos gamybą  kompanija 
patikėjo savo partneriui – Jinyu. 
Projekto realizacija taipogi 
patikėta itališkam padangų 
platintojui – Univergomma.

Žieminės Momo North Pole W-1 
padangos skirtos kompaktiniams šeimyniniams automobiliams suteikia 

stabilumą bei puikų valdomumą žiemos oro sąlygomis! 
Padangos struktūra ir protektoriaus raštas sukurti pagerinti traukos ir valdo-

mumo  rodiklius žiemos sąlygomis. Centrinė padangos briauna pagerina manev-
ringumą ir stabdymo efektyvumą, padidina trauką ir užtikrina puikų stabilumą. 

Žieminės Momo SUV Pole W-4 
padangos, skirtos krosoveriams, užtikrina komfortą, saugumą ir 
optimalius rodiklius žiemos keliuose!

Protektorius pagamintas taip, kad pagerintų sukibimą greituose posūkiuose, 
o taip pat pagerintų padangų elgesį ant nestabilių paviršių. Dėka išorinei asimet-
rinio protektoriaus rašto bėgimo takelio daliai, susidedančiai iš didelių ir stan-
desnių protektoriaus blokų, pavyko pagerinti automobilio judėjimą  posūkiuose. 

Žieminės Momo North Pole W-2 
padangos lengviesiems vidutinės ir didelės galios automobiliams 
garantuoja puikų elgesį netgi važiuojant dideliu greičiu!  

Specialus protektoriaus raštas bei gumos masės sudėtis užtikrina opti-
malius traukos rodiklius bei nepakartojamą valdomumą žiemos sąlygomis. 
Protektorius pagamintas taip, kad pagerintų sukibimą greituose posūkiuose, 
o taip pat pagerintų padangų elgesį ant nestabilių paviršių.
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Biudžetinės klasės Sai-
lun Ice Blazer WST1 pa-
dangų efektyvumas ir pati-
kimumas įrodytas daugelyje 
žieminių padangų testuose. 
Taigi, 2013 metų žiemą dau-
giau nei 100 specialistų ir 
paprastų automobilių vai-
ruotojų išbandė šią padangą 
„Saugaus vairavimo poligo-
ne 333“ Latvijoje. Padangos 
buvo bandomos tokiose 
disciplinose kaip: greitėjimo 
ir ekstremalaus stabdymo, 
sukibimo stabilumo ir val-
domumo posūkiuose, o taip 

pat ivairių eismo situacijų 
modeliavime.

Ekspertai pabrėžia, jog 
Sailun Ice Blazer WST1 pa-
dangos pranoko visus lūkes-
čius, parodydamos geriau- 
sius rezultatus tarp savo 
klasės padangų. 

“Tarp biudžetinės klasės 
padangų Sailun Ice Blazer 
WST1 padangos buvo galva 
aukščiau nei konkurentai, 
pagal tokius parametrus kaip 
valdomumas, – sako 333 DBP 
ekspertas Monvīds Kondrovs. 

Sailun Ice Blazer WST1 padangos
 Užtikrina efektyvumą ir saugumą  esant netgi 

mažiausioms  temperatūroms. 

 Garantuoja vairuotojui saugumą netgi važiuojant iki 
190 km/h greičiu.

 Puikiai tinka vairuotojams,  
kurie vertina optimalų 
kainos ir kokybės santykį.

GT Radial Champiro Winter Pro 
privalumai:
 Unikalūs grioveliai atlieka siurblio vaidmenį, 

puikiai pašalindami purvą ir vandenį iš sąlyčio 
taško. 

 Speciali gumos masės mišinio sudėtis su silica 
ir kaučiuko priedu padidina 
atsparumą dilimui, bei 
padangos sukibimo 
savybes. 

 Prieštriukšminės 
ertmės, leido 
sumažinti vibracijos 
bei triukšmo lygį 
važiuojant. 

Sailun ICE BLAZER WST1 

 GT Radial Champiro 
WinterPro 
visiška automobilio kontrolė, esant pačioms 
sudėtingiausioms žiemos oro sąlygoms.
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2014 metais 
kompanija Giti 
pirmą kartą 
pristatė  prekinį 
ženklą GT Radial, 
įeinantį į pirminę 
komplektaciją, 
Europos rinkos 
segmentui bei 
pasirašė kontraktus 
su Renault, Nissan 
ir PSA Peugeot 
Citroen.O

rig
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t: 

Dygliuojamos Sailun Ice Blazer WST1 padangos 
lengviesiems automobiliams įveiks bet kokias 
stichijas ir suteiks maksimalų malonumą vairuoti 
žiemos sąlygomis. 

– Be to, padangos parodė 
geriausią rezultatą stabdy-
mo testuose (trumpiausią 
stabdymo kelią). Apskri-
tai, pagal savo rodiklius 
Sailun Ice Blazer WST1 
padangos gali prilygti 
viduriniosios klasės pa-
dangoms”. Europietiška 
žiema pasidavė Kinijos 
gamintojui Sailun!

Pirelli Key Point — rūpestingas padangų centras!
www.keypoint.lt

Saugaus vairavimo garantija

 padangų
 žieminė   
 kolekcija



Naudotų  
padangų 
privalumai  
ir trūkumai:

1 prieš 10
Kiekvieno žiemos sezono pradžioje 
daugeliui vairuotojų kyla klausimų 
dėl padangų pasirinkimo, iškilus 
klausimams, tenka daryti sunkų 
pasirinkimą tarp padangų kokybės, 
patikimumo ir kainos kategorijos. 
Tarp visų rinkoje siūlomų ir galimų 
padangų variantų visada galima įsigyti 
ir naudotų padangų. Kai kuriems 
automobilių vairuotojams ši galimybė 
gali pasirodyti labai viliojančia, 
tačiau mažai kuris iš jų susimąsto, 
jog naudotos padangos nėra labai 
ekonomiškos,  
ir be to labai nesaugios! 
Taigi, jeigu Jūs vis dėl to dėlto rimtai 
svarstote galimybę įsigyti naudotas 
padangas, dar kartą išanalizuokite 
visus tokio pirkinio privalumus  
ir trūkumus. 

Visgi jeigu Jūsų biudžetas 
Jums neleidžia įsigyti naujų 
padangų, Pirelli Key Point 
specialistai  rekomenduoja 
Jums atkreipti dėmesį į 
restauruotas padangas. Jos 
kainuoja pigiau nei naujos ir 
yra ekonomiškesnė alternatyva 
įsigyjant tiek naujas, tiek 
naudotas  padangas. Iš 
esmės restauravimas – tai 
„kapitalinis remontas“, kurio 
metu protektorius visiškai 
pakeičiamas nauju, taipogi 
remontuojama šoninė 
padangos dalis. Todėl Jūs galite 
būti tikri, jog restauruotos 
padangos galės Jums suteikti 
kokybišką sukibimą su kelio 
danga, gerą stabdymą ir 
reikiamą saugumo lygį.  РК

Р 
pa

ta
rim

as
:

Trūkumai:
1. Dauguma „ilgą laiką naudotų pa-

dangų“ gumos savybių, pavyzdžiui, 
elastingumas ir atsparumas sprogimui, 
žymiai atsilieka nuo naujų padangų sa-
vybių. „Su amžiumi“ padangos tampa kie-
tesnės, todėl sumažėja sukibimo su keliu 
lygis, kas įtakoja ne tik  važiavimo kokybę, 
bet ir saugumą. 

2. Naudotų padangų protektoriaus 
gylis gali būti žymiai mažesnis, negu 
naujų padangų. Tai žymiai sumažina pa-
dangų elastingumą ir atsparumą akva-
planavimui, o tai yra nesaugu. 

3. Esant mažam protektoriaus gyliui 
padanga įsibėgėjimo momentu pradeda 
slysti, ir tai padidina kuro sąnaudas.  

4. Esant mažesniam protektoriaus 
gyliui blogėja padangos pravažumas  žie-
mos oro sąlygomis. 

5. Nusidėvėjus protektoriui, stabdant  
žymiai pablogėja padangos sukibimas su 
keliu. 

6. Važiuojant naujomis padangomis 
pasipriešinimas riedėjimui – žemesnis, 

taipogi galima sutaupyti iki 5% degalų. 
Seno modelio padangos neturi šio priva-
lumo. 

7. Minimalus protektoriaus gylis 
žiemos periodu, nustatytas pagal LR 
įstatymus, turi būti ne mažesnis kaip 
3 mm. Dažniausiai naudotų padangų 
protektoriaus gylis yra 5-6 mm, ir tai yra 
neekonomiška, kadangi paprastai sezo-
no metu  protektorius nusidėvi keliais  
milimetrais. 

8. Naudotos padangos gali turėti pa-
slėptų mikro įtrūkimų, įpjovimų ir defek-
tų, kurių neįmanoma aptikinti iš pirmo 
žvilgsnio. Pirkdami naujas padangas Jūs 
gaunate padangas iš konvejerių, dėl jų 
techninės būklės  nereikia nerimauti.

9. Naudotos padangos neturi jokios 
garantijos. Įsigyjant naujas padangas pa-
dangų centras garantuoja Jums darbinių 
savybių, bei deklaruotų naudojimo sa-
vybių  išsaugojimą gamintojo nurodytu 
laikotarpiu. 

10. Daug gilesnis, o atsižvelgiant į tai 
ir daug elastingesnis protektorius, sutei-
kia daugiau malonumo ir komforto važia-
vimo metu. 

Privalumai:
1. Nedidelė, lyginant su naujomis  

padangomis, kaina. 
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www.keypoint.lt
Pirelli Key Point — kokybės garantija!

Saugus vairavimas
Artėja žiema, o kartu su ja plikledis ir patižęs sniegas, kurie 
padidina pavojingų situacijų kelyje riziką. Kaip teisingai elgtis 
kelyje žiemą, kad nesukelti problemų nei sau, nei aplinkiniams? 
Mes apie tai paklausėme saugaus vairavimo instruktoriaus.

 Visada reikia būti pasiruošusiam kelio 
dangos pasikeitimui. Jeigu Jūs matote, 
jog po sausos asfalto dangos ruožo 
Jūsų laukia snieguotas kelio dangos 
ruožas ar kelio ruožas padengtas 
vandeniu, atsisėskite tiesiai ir imkite 
vairą abejomis rankomis – tai padės 
kontroliuoti situaciją. 

 Nereikia bijoti didelių balų ir pusnių 
– panika šiuo atveju  nepadės. 
Stenkitės maksimaliai kontroliuoti 
automobilį, labai stipriai 
neįtempkite rankų (neįsikabinkite 
į vairą), tam kad duotumėte joms 
galimybę atlikti reikiamus  
manevrus. 

 Jeigu pajutote, jog prasidėjo 
akvaplanavimas, pabandykite 
lengvais akceleratoriaus pedalo 
paspaudimais ištiesinti automobilį. 

 Nestabdykite ir negazuokite žiemą 
staigiai – stenkitės viską daryti 
švelniai (tolygiai). 

 Stenkitės visus manevrus ir 
veiksmus atlikti iki posūkio, tam kad 

įvažiuotumėte į jį jau pristabdę su 
atleista sankaba ir esant būtinybei 
perjungę į žemesnę pavarą. 

 Stabdykite pavarų perjungimo 
į žemesnę pavarą pagalba. 
Šis patarimas taikomas ne tik 
automobiliams su mechanine pavarų 
dėže, bet taip pat automobiliams, 
kurių pavarų dėžė yra automatinė. 

Štai keletas naudingų patarimų vairuotojams:

– Žiemos kelias pilnas netikėtumų ir 
pavojų. Į ką visų pirma reikia atsižvelgti, 
kaip apsaugoti save ir kitus nuo pavo-
jingų situacijų?

Pirmoji ir pagrindinė taisyklė – žiemą 
reikia važinėti su žieminėmis padan-
gomis. Aš nerekomenduoju naudoti 
universalių padangų žiemos oro sąly-
gomis. Tai tas pats kaip  žiemą ir vasarą 
vaikščioti su universaliu ploščiumi: va-
sarą kaip ir karšta, o žiemą šalta. Reikia 
rinktis „rūbus“ pagal orą. Ir aišku, jokiu 
būdu, nevažinėti žiemą vasarinėmis  
padangomis.

Aišku, padangas vertėtų rinktis specia-
lizuotuose centruose, kuriuose profesiona-
lai individualiai Jums padės išsirinkti reika-
lingų Jums padangų variantą. O pirkdami 
pigias padangas prekybos centruose ver-
tėtų atsiminti, jog jų kokybė ir techninės 

charakteristikos ne visada atitinka  naujos 
padangos standartus: protektorius gali 
nusidėvėti netolygiai, o jų stiprumas la-
bai abejotinas dėl naudojamų medžiagų  
kokybės. 

– Kaip išmokti saugiai vairuoti? 
Apskritai, saugaus vairavimo pagrin-

das glūdi  paprastoje taisyklėje: reikia 
stebėti situaciją ir įvertinti ją,  tam kad 
sugebėtumėte laiku priimti tinkamą 
sprendimą.  

– Kokias pagrindines klaidas daro 
vairuotojai važiuodami žiemą?

Klaidos yra labai dažnos, pavyzdžiui, 
vairavimas viena ranka. Bet koks kelio 
nelygumas gali išmušti vairą iš rankų ir 
automobilis kuriam tai laikui gali pra-
rasti kontrolę, o tos kelios sekundės 

gali reikšti labai daug. Todėl mes pri-
migtinai rekomenduojame laikyti vairą 
abejomis rankomis. 

Labai dažna ir rimta klaida – sanka-
bos įminimas stabdant.  Taip darydami 
Jūs prarandate automobilio kontrolę, ir 
jis tampa mažiau valdomas, o tai ypač 
pavojinga ant apledijusios kelio dan-
gos. Tokiu atveju stabdymo kelias  yra  
ilgesnis.  

Vairuotojai retai patikrina oro slėgį 
padangose, nors tai turi būti daroma re-
guliariai. Netingėkite tai daryti, kadangi 
plika akimi nenustatysite sumažėjusio 
ar padidėjusio oro slėgio padangose, o 
ekstremaliose situacijose esant neteisin-
gam oro slėgiui, automobilis elgsis ne 
taip kaip Jūs tikitės.

Na ir žinoma, būkite atidūs vairuodami! Sėkmės keliuose!


