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Cum ne ”încălțăm” 
de iarnă: anvelope de 
iarnă sau all-season?!



Premio
Arinovis 3, 
servicii 
dedicate 
muntenilor
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La munte, temperaturi-
le sunt mai scăzute, iar 
șansele să ningă mai de-
vreme sunt mari. O altă 
provocare importantă sunt 
drumurile umede și aco-
perite cu zăpadă pentru 
o perioadă mai mare de 
timp decât în alte zone. 
Important este și faptul că 
drumurile sunt în rampă 
sau în pantă cu un grad de 

înclinație mare, iar curbele 
sunt strânse.

PM: Cum se pregătesc 
muntenii pentru astfel de 
provocări?
Conducătorii auto din zona 
noastră sunt mari amatori 
de anvelope all-season. 
Deși anvelopele all-season 
sunt considerate nici anve-
lope de vară, nici anvelope 

de iarnă, ele prezintă totuși 
avantaje importante pen-
tru cei care circulă în zone 
expuse variațiilor mari de 
temepratură sau în cele în 
care te poți trezi oricând 
cu o zăpadă. Anvelopele 
all-season, deși nu sunt la 
fel de performante ca an-
velopele de iarnă, ele sunt 
totuși mai bune decât an-
velopele de vară, oferind 

La munte, iarna vine mai 
devreme. De altfel, la mun-
te, nevoile conducătorilor 
auto sunt pe tot parcur-
sul anului un pic diferite 
față de cei care locuiesc 
și circulă cu precădere în 
orașe de la șes. La munte 
sunt mai căutate mașinile 
4x4, cu putere mare de 
tracțiune și în consecință și 
anvelopele trebuie să aibă 

putere să ducă forța nece-
sară și să ofere aderență și 
tracțiune.
Pentru a afla mai mul-
te despre asta, Caravana 
Premio a oprit la Brașov, 
pe strada Traian la numărul 
91. Centrul Premio Arinovis 
de aici este pregătit să ofe-
re conducătorilor de turis-
me produsele și serviciile 
necesare unei echipări cât 

mai bune a mașinii pentru 
condiții specifice de munte.

PM: Care sunt provocările 
cu care se confruntă un 
conducător auto în zona 
de munte?
Acum, în prag de iarnă, pri-
ma și cea mai importantă 
provocare este echiparea 
corespunzătoare pentru 
anotimpul rece. 
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Servicii
• Service auto
• Anvelope 
• Jante
• Amortizoare
• Frâne
• Baterii
• Schimbare de ulei
• Verificare centrare roţi
• Depozitare anvelope
• Reparaţii diverse
• Inspecţie de siguranţă
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tracțiunea și aderența ne-
cesare condițiilor specifice 
de pe la noi.

PM: Aveți o ofertă apreci-
ată de anvelope all-sea-
son?
Sigur că da. Producăto-
rii de anvelope de top la 
nivel mondial, cum ar fi 
Goodyear de exemplu, au 
pe piață anvelope all-sea-
son cu un nivel ridicat de 
performanță. Noi oferim 
cliențilot noștri și servicii 

conexe importante, pre-
cum și consiliere, așa că 
nu avem decât laude și 
mulțumiri din partea con-
sumatorilor noștri fideli.

PM: Ce ați recomanda 
totuși conducătorilor auto 
să facă iarna?
Noi recomandăm desigur 
să se echipeze cu anve-
lope de iarnă, eventual 
și cu lanțuri, și să facă o 
verificare tehnică comple-
tă pentru a se asigura că 

mașina este în stare de 
funcționare foarte bună. Pe 
scurt, trebuie să verifice în 
primul rând bateria, lichi-
dul de frână, cel de parbriz 
pe care să îl înlocuiască cu 
unul care să nu înghețe pe 
timp de iarnă și altele.



De la munte la mare, 
dintr-o singură mișcare 
Din nou în vizită la 
Premio Autorol Contranța

CARAVANA PREMIO

colul, zăpada viscolită și 
înghețul. Astfel, cele mai 
întâlnite două situații în 
această zonă sunt: înzăpe-
zirea și izolarea localităților 
de alte localități, precum și 
alunecușul.

PM: Cum se pregătesc 
conducătorii auto de aici 
pentru astfel de provo-

cări?
Conducătorii auto din zona 
noastră caută să își schim-
be anvelopele de vară cu 
cele de iarnă, astfel încât 
să fie siguri că vor avea 
un nivel cât mai ridicat 
de performanță pe timp 
de iarnă și că vor depăși 
situații limită în care au 
nevoie de multă aderență. 

La noi în zonă este necesa-
ră și verificarea bateriei și 
a altor lichide din mașină, 
atfel ca în caz de înzăpe-
zire să nu moară motorul 
sau să nu mai poată folosi 
deloc mașina.

PM: Aveți o ofertă apreci-
ată de anvelope și servicii?
Sigur că da. Avem o gamă 

După o scurtă vizită la 
munte, ajunge acum pe 
malul mării ca să vedem 
care sunt provocările de 
aici pentru conducătorii 
auto. 
Centrul Premio Autorol, 
de pe Strada Atelierelor 
nr.37, ne-a primit bine și 
ne-a răspuns întrebărilor 
noastre.

PM: Tocmai ce venim de 
la munte, unde am văzut 
care sunt provocările cu 
care se confruntă condu-
cătorii auto acolo. Am vrea 
să știm și care sunt provo-
cările cu care se confruntă 
un conducător auto aici, la 
mare?
Încep prin a puncta o ase-
mănare. Atât la munte, cât 

și la mare, mai ales la noi 
în țară unde un oraș pre-
cum Constanța se află mai 
curând în zonă de podiș 
decât de câmpie, temepra-
turile sunt foarte scăzute 
pe timp de iarnă, iar iarna 
poate veni pe nepusă masă 
oricând. Ca diferențe, pro-
vocările pe care trebuie să 
le depășim aici sunt: vis-
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cât completă de anvelope, 
jante și accesorii pentru a 
pregăti mașina pentru cele 
mai grele condiții de iarnă. 
Pe partea de servicii, nu 
facem rabat de la calitate 
și oferim clienților noștri 
tot ce au nevoie.

PM: Ce ați recomanda con-
ducătorilor auto să facă 
iarna?
Să se echipe în primul rând 
la timp. Apoi să verifice 
starea tehnică a mașini. Să 
aibă anvelope de iarnă și 
eventual și lanțuri. Să aibă 
tot timpul la ei un chit de 
urgență alcăuit din lopată, 
una sau mai multe pături, 
lichid pentru dezghețat 
patrizul și încuietorile, sare 
sau nisip, telefonul mobil 
încărcat.
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nul clar pentru anvelope 
de iarnă, recomandarea 
autorităților este ca echi-
parea să fie totuși cu anve-
lope de iarnă și nu all-sea-
son. 
Producătorii de anvelope 
de top la nivel mondial, 
cu este cazul Goodyear 
de exemplu, consideră că 
marcajul pentru o anvelo-
pă de iarnă de ultra-înaltă 
performanță este muntele 
cu trei piscuri și fulgul de 
nea, aspect ce nu apare în 
prevederea legislativă de 

la noi din țară. Mai mult 
decât atât, producătorul 
de anvelope de ultra-înaltă 
performanță,  Goodyear, 
menționează că atunci 
când livrează un nou pro-
dus îl supune unor teste 
extinse și cere ca acesta 
să răspundă la peste 50 de 
criterii de performanță. În 
cazul anvelopelor de iar-
nă criterii prioritare sunt: 
tracțiunea pe zăpadă și 
gheață, aderența pe zăpa-
dă și gheață, rezistența la 
acvaplanare și altele.

Goodyear s-a speciali-
zat în ultimii 30 de ani pe 
segmentul de anvelope all 
season, fiind un producător 
conștient că mulți condu-
cători auto mai rulează încă 
cu anvelope de vară iarna 
sau își lasă anvelopele în 
parcare pe timpul sezonu-
lui rece, considerând că nu 
circulă suficient de mult ca 
să fie necesară înlocuirea 
pneurilor.
Indiferent cum ar fi, 
menținerea anvelopelor de 
vară pe mașină în anotim-

Obligativitatea dotării au-
tovehiculelor cu anvelope 
de iarnă, intrată în vigoa-
re în urmă cu câțiva ani, 
a născut o serie de con-
troverse și în jurul alegerii 
anvelope de iarnă vrs. an-
velope all-season. 
Deși apele s-au mai așezat 
și este deja cunoscut fap-
tul că anvelopele all-sea-
son sunt și ele acceptate 
conform legii, dacă poartă 
marcajele M+S, M/S, M-S 
sau M&S, marcaje care 
csunt considerate însem-
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pul rece nu este indicată.  
Compusul unei anvelope 
de iarnă nu este făcut să 
reziste la temperaturi mai 
joase de 7 grade Celsi-
us.  Așa au apărut soluțiile 
practice numite anvelo-
peall-season, iar cea mai 
recentă evoluție în dome-
niu este anvelope Vector 
4Seasons Gen-2. Desigur, 
zonele potrivite pentru 
acest tip de anvelope sunt 
regiunile temperate din Eu-
ropa în cazul în care iernile 
nu sunt prea dure sau în 
cazul în care conducăto-
rul auto nu conduce foarte 
multe pe timp de iarnă.
Anvelopa all-season are 
o performanță  superioa-
ră față de o anvelopă de 
vară, pe timp de iarnă, și 
o performanță superioară 
față de o anvelopă de iar-
nă, pe timp de vară. 
În cazul în care se circulă 
mult cu un vehicul pe timp 
de iarnă, iar nivelul cerut 
de performanță este foar-
te ridicat, este mai bună 
schimbarea anvelopelor la 
trecerea de la sezonul de 
vară la cel de iarnă și in-
vers. Iată de ce:

1Construcția anvelopei 
este dedicată pentru 

performanță în condiții 
de iarnă, prin urmare este 
gândită să funcționeze în 
parametri cât mai specifici, 
față de o anvelopă all-sea-
son care este gândită să 

funcționeze bine în para-
metri mai largi,

2Permite păstrarea 
anvelopelor în condiții 

optime în perioadele în 
care diferențele de tem-
peratură mari le-ar putea 
afecta proprietățile, 

3Permite menținerea 
unei durate mai lungi 

de viață a unui set de an-
velope,

4Dă proprietățile și ni-
velul de performanță 

de care este nevoie în 
condiții specifice de iarnă 
sau de vară.
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Gama de anvelope 
Goodyear UltraGrip 
pornește în forță în această 
iarnă cu o serie impresionantă 
de victorii în teste
Patru victorii în tes-
te și nouă locuri pe 
podium confirmă 
poziția Goodyear ca 
fiind  unul din liderii 
de top la nivel mon-
dial în materie de 
anvelope de iarnă

Goodyear sărbătorește după 
o performanță de excepție 
înregistrată recent în cea mai 
noua serie de teste importan-
te derulate de prestigioasele 
publicații Autobild  și ADAC² 
din Germania. După ce a fost 
supusă unor teste derulate în 
varii condiții de iarnă, gama de 
anvelope UltraGrip nu numai 
că a reușit să își securize-
ze primul loc în patru teste, 
dar și nouă locuri pe podium, 
obținând totodată de trei ori 
calificativul ‘exemplară’, de 
patru ori calificativul ‘foarte 

recomandabilă’ și de alte trei 
ori calificativul ‘recomanda-
bilă’ pentru anvelopele din 
gama UltraGrip: UltraGrip 9, 
UltraGrip Performance Gen-1, 
UltraGrip Performance SUV 
Gen-1 și UltraGrip Ice 2. Aces-
te victorii confirmă angaja-
mentul asumat de Goodyear 
de a oferi starea de spirit ne-
cesară pentru o gamă largă de 
vehicule și conducători auto. 
Haideți să ne uităm mai atent. 

GOODYEAR ULTRAGRIP 9 
Așa cum demonstrează teste-
le, anvelopa UltraGrip 9 livrea-
ză o performanță de excepție 
în cele mai grele situații de 
iarnă, cu excelente capacități 
ale frânării atât pe carosabil 
umed cât și uscat în condiții 
specifice de iarnă. Anvelo-
pa a câștigat de asemenea 
locul întâi în testul anului al 
ADAC  pentru anvelope de 
iarnă. Potrivit ADAC², anve-
lopa UltraGrip 9 a avut scorul 
cel mai bun la consumul de 

carburant și s-a comportat 
excelent pe suprafețe umede. 
Ei au numit-o o anvelopă de 
iarnă foarte bine echilibrată, 
care se dovedește a fi deose-
bit de bună în special pe ză-
padă. Publicația soră Touring 
Club Switzerland  a numit de 
asemenea anvelopa UltraGrip 
9 ca fiind o anvelopă foarte 
bine echilibrată, iar ÖAMTC  i-a 
prețuit abilitățile pe zăpadă. 
Autozeitung  a numit anvelo-
pa UltraGrip 9 ‘ca fiind foarte 
recomandabilă’, iar Autobild  a 

etichetat-o ca fiind o anvelopă 
‘exemplară’ și i-a dat un loc pe 
podium, grație perfomanței 
sale convingătoare pe zăpa-
dă și pe drumuri înzăpezite, 
siguranței pe care o oferă în 
condiții de acvaplanare și a 
rezistenței la rulare scăzu-
tă. 

GOODYEAR ULTRAGRIP 
PERFORMANCE GEN-1
Anvelopa Goodyear Ultra-
Grip Performance Gen-1 
a primit de asemenea un 
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număr important de compli-
mente. Ea a fost victorioasă 
în testul Auto Bild Sportscars  
grație performanței 
manevrabilității sale dinamice 
în toate condițiile. Stabilita-
tea sa în materie de aderență 
laterală pe carosabil umed și 
pe zăpadă, buna siguranță la 
acvaplanare și rezistența la 
rulare care ajută la economisi-
rea de carburant au împins-o 
de asemenea pe locul unu. Nu 
este de mirare că au numit 
această anvelopă ‘exemplară’. 
Anvelopa a primit de aseme-
nea un loc pe podium în testul 
ADAC  având cel mai bun ra-
ting pe zăpadă și în materie de 

consum de carburant, precum 
și un loc pe podium în testul 
Sport Auto , care a etichetat 
anvelopa ca fiind foarte reco-
mandabilă. 

GOODYEAR ULTRAGRIP 
PERFORMANCE SUV GEN-1
Anvelopa pentru SUV și-a 
depășit toți competitorii și a 
câștigat locul întâi în testul 
Auto Bild Allrad . Auto Bild 
Allrad nu numai că a numit 
anvelopa ‘exemplară’, dar 
i-a apreciat de asemenea 
performanța deosebită pe ză-
padă, aderența foarte bună pe 
suprafețe umede, rezistența 
la rulare scăzută (cea mai 

scăzută din toți competitorii) 
și calitatea unei călătorii con-
fortabile. Anvelopa a urcat 
de asemenea pe locul trei în 
testul publicației germane 
Auto Strassenverkehr  și a 
câștigat un loc pe podium în 
testul Auto Motor și Sport  cu 
performanța sa convingătoare 
pe drumuri de iarnă. Aceasta a 
demonstrat de asemenea că 
este de încredere pe suprafețe 
umede, având manevrabilitate 
ușoară în viraje. Pentru aceas-
ta a fost etichetată ca fiind 
‘recomandabilă’. 
“Suntem extrem de încântați 
că atracția Goodyear pentru 
inovație, performanță ex-

celentă și siguranță a fost 
confirmată de această gamă 
largă de teste de specialita-
te”, a spus Martijn de Jonge, 
Brand Director Consumer PBU 
EMEA. “În special pe timp de 
iarnă, când anvelopele sunt de 
o importanță crucială pentru 
că trebuie să facă față unei 
vremi pline de provocări, noi 
putem oferi starea de spirit 
necesară unei game largi de 
conducători auto.”
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