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A Goodyear üdvözli az 
EUs abroncscímkét

A VÁSÁRLÓ
SZÁMÁRA: jobb 
tájékozottság 
vásárláskor

A GOODYEAR DUNLOP 
SZÁMÁRA A 
BIZTONSÁG és 
A KÖRNYEZET 
VÉDELME a két 
legfontosabb kritérium 

Több, mint 100 évnyi 
innováció
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Alapok: mit kell tudni a címkér ıl?
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A címke tájékoztatni fogja az abroncs 
három fı teljesítménykritériumáról:

HALADÁSI ZAJ , decibelben (dB) 
mérve 
A 3 osztályba sorolt abroncsokat 
három hullám jelzi
1 hullám� csendesebb abroncs
3 hullám� zajosabb abroncs

NEDVES TAPADÁS, vagy 
fékezési teljesítmény nedves úton
A � legrövidebb féktávolság
G � leghosszabb féktávolság

ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁG, vagy 
gördülési ellenállás.
A � a legjobb üzemanyag-hatékonyságú
abroncs
G � a leggyengébb üzemanyag-
hatékonyságú abroncs



Mi a címkézés? 

Bevont abroncsok:

Személyautó abroncsok
4x4 abroncsok
Kisteherautók abroncsai
Teherautó abroncsok

Kizárt abroncsok:

futózott abroncsok
professzionális off-road 
abroncsok
versenyabroncsok
80 km/h alatti sebességi 
besorolású abroncsok
abroncsok, amelyek 
keréktárcsa-átmérıje < 
10” vagy > 25”
szegecselt abroncsok
régi autók abroncsai 
(1990. elıtt bejegyzett 
autókhoz)
tartalék abroncsok
motorkerékpár-abroncsok



Gördülési 
ellenállás

Nedves tapadás

Zaj

27 EU-ország

Mi a címkézés? 



A gördülési ellenállás az 
úttal érintkezı abroncson 
fellépı ellenállás.
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1 – Tehetetlenség
2 – Gravitáció
3 – Légellenállás
4 – Belsı súrlódás
5 – Gördülı ellenállás

Kisebb gördülési 
ellenállás esetén 
kevesebb energia kell a 
gördüléshez, 
így kisebb az 
üzemanyag-fogyasztás.
A gördülési ellenállás kb. 
20 %-ot jelent az autó
üzemanyag-
fogyasztásában . 

Az A és G osztály közötti 
különbség  az autó
üzemanyag-
fogyasztását akár 7,5 %-
kal csökkenti .
.

Gördülési 
ellenállás
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Vegyünk egy gyakorlati példát:

Dolenc úr autójának fogyasztása 8 l/100 km .
Üzemanyag-ár 1,50 €/l.

G osztályú abroncsait A osztályúakra cserélte; menny i 
üzemanyagot takarít meg 1.000 km alatt és 10.000 km  alatt?
[Emlékezzünk: az A, illetve G osztályú abroncsok üze manyag-
fogyasztása 7,5%-kal eltér]

80 l/1000 km � 74 l/1000 km    = 6 l /1000 km a megtakarítás
= 9 € /1000 km megtakarítás

90 €/10 000 km

270 €/30 000 km
amely megfelel egy készlet abroncs árának (mérett ıl 
függ ıen)



Üzemanyag-hatékonyság

Az egyes osztályok üzemanyag-fogyasztásának különbsége közelítıleg:
• 0,1 l/100 km az 5 l/100 km átlagfogyasztású személyautóknál
- 0,2 l/100 km (10 l/100 km átlagfogyasztás)

Személyautó-abroncsok

ÜRES
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Gördülési 
ellenállás

Nedves tapadás

Zaj

27 EU-ország

Mi a címkézés?



A nedves tapadás írja le az 
abroncs úttartási képességét 
nedves felületen.
A kitőnı nedves tapadású
abroncsok tulajdonságai :

• rövidebb megállási úthossz
• jobb kezelési képességek
• stabilabb kormányzás és 

kanyarodás

Az új EUs abroncscímke csak 
az abroncs nedves fékezési 
teljesítményét emeli ki. 

18 méterrel hamarabb áll 
meg

Az F és A osztályú
abroncsok féktávolsága 
között akár 30 % is lehet 
az eltérés.

Nedves tapadás

A teszt a következı (EK) Rendelkezés szerint történt: 1222/2009 

F

A

11



Nedves tapadás

18 méter

Mi a címkézés?



A nedves féktávolság különbsége az egyes besorolási osztályok között körülbelül: 4,5 m  
(személygépkocsiknál) átlagos tapadású felületen.

Nedves tapadás

Személygépkocsi abroncsok

ÜRES

ÜRES
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Gördülési 
ellenállás

Nedves tapadás

Zaj

27 EU-tagállam

Mi a címkézés?



Zaj – Fontos paraméter a 
környezet szempontjából
.
Gumizaj akkor keletkezik, ha a 
gumi érintkezésben van az 
útfelülettel. 
Az új EUs abroncscímke a gumi 
küls ı útzajáról ad tájékoztatást. 
. 

Küls ı gördülési zaj
A besorolások magyarázata 

� Egy fekete hanghullám
A zajszint legalább 3 dB-lel kisebb, mint a 
jövıbeli törvényi határérték.

� Két fekete hanghullám
A zajszint akár 3 dB-lel kisebb, mint a 
jövıbeli törvényi határérték.

� Három fekete hanghullám
A zajszint a jelenlegi maximális 
megengedett érték és a jövıbeli törvényi 
határérték között van.



Fı dátumok:
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A GOODYEAR DUNLOP:
május 30-ával készen áll a 
teljes körő besorolási 
információk biztosítására. 
Azaz: 5 hónappal 
korábban , mint azt a 
törvény elıírja.

MÁJUS

2012

JÚLIUS

2012

NOVEMBER

2012

2012 novemberét ıl kezdıdıen az 
új abroncscímke használata minden 
EU-tagállamban kötelezı. 
1222/2009/EK szabályozás.
.

A gyártó minden gyártott gumiabroncsról 
köteles megadni az abroncscímkére kerülı
információkat.

Május 30-tól kezdıdıen minden 
gyártó önkéntesen megkezdheti az 
abroncscímkére kerülı információk 
közzétételét termékeirıl.

Fı dátumok
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270270
tesztvezetı és 
technikus győjti 
az adatokat

900900
kutatás-fejlesztési 
szakmérnök és tudós

33
innovációs 
központ

Bı 10.000Bı 10.000
vizsgálat a különbözı
típusú és mérető
gumiabroncsok 
címkeadatainak 
meghatározására 

Bı 100Bı 100
év tapasztalat a 
gumiabroncsok 
fejlesztése terén.

Bı 50Bı 50 teljesítményi tényezıt vizsgálunk 
gumiabroncsonként

A Goodyear felkészült:
1. A Goodyear a kutatás-

fejlesztéstıl a gyártásig 
terjedıen rengeteg idıt, 
erıfeszítést és pénzt 
fordított arra, hogy készen 
álljon az új EU 
abroncscímke 
bevezetésére.

2. Valamint mőszaki 
képességeink 
optimalizálására.

3. Forgalmazóinknak 
oktatási, képzési és 
tanácsadási támogatást is 
nyújtunk.
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Gyártók



Szerepkörök, felel ısségi 
körök

•Az abroncscímkéket a 
fogyasztó számára 
láthatóan kell elhelyezni

•Vásárlás elıtt tájékoztatni 
kell a fogyasztót

•A címke vonatkozó
információit fel kell tüntetni a 
számlán vagy az ahhoz 
csatolt dokumentumban

Készlet

Az abroncscímke bevezetése 
fokozatos folyamat, ezért a 
forgalmazóknak lesz idejük 
értékesíteni meglevı
készletüket.

A 2012. július 1 után gyártott 
gumiabroncsokat legkésıbb 
november 12-ig el kell látni az új 
címkével.

A 2011. március 1. és 2012. 
június 30. között gyártott 
gumiabroncsok besorolási 
teljesítménye hasonló a 2012. 
július 1. után gyártottakéhoz, 
ezért ugyanazon 
ÉRTÉKESÍTÉSI KÓDDAL és 
ugyanazokkal a kategóriákkal 
rendelkeznek.

. 

Forgalmazók
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�A gumiabroncsok 
adatainak ismeretében 
döntéseiket a 
környezetbarátság és az 
üzemanyag-hatékonyság 
figyelembe vételével 
hozhatják meg.

�Egyetlen közös 
szabvány teremthetı, 
amellyel minden 
gumiabroncs 
összemérhetıvé válik 
bizonyos teljesítményi 
tényezık alapján. 

� Vásárlási döntésüket 
tájékozottabban 
hozhatják meg.

A fogyasztók kiválaszthatják a jó
nedves tapadású gumikat, így 

növelve a biztonságot .

A fogyasztók kiválaszthatják a jó
nedves tapadású gumikat, így 

növelve a biztonságot .

�A fogyasztók 
alacsonyabb 
zajkibocsátású
termékeket is 
választhatnak. Mindazonáltal ...Mindazonáltal ...

Fogyasztók



Az abroncscímke nem árul el mindent: 
3-15-50
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Téli abroncsok

Nem vizsgálják ıket valóságos, hideg körülmények között.

Az ilyen abroncsokat havon, jégen, 7°C h ımérséklet alatt is használják.

Ultranagy teljesítmény ő gumiabroncsok

Nem optimalizálják ıket a címkén látható tényezıkhöz.

Az ilyen abroncsokat nagy sebességhez és szárazon jó

irányíthatósághoz fejlesztették ki.

A fogyasztót tájékoztatni kell.

A címke: egy lépés el ıre, de nem közöl eleget

Fogyasztók



A címke jelentısége a nyári abroncsoknál, 
elsısorban a standard és a nagy 
teljesítményő szegmensekben nagyobb. 

A téli gumiknál fontosabbak a címkén nem 
szereplı tényezık.

Az egyes tényezık fontossága a fogyasztók szerint

A fogyasztók nagyra értékelik a márkákat.

Tesztek

Ár

Üzemanyag-
hatékonyság

Nedves tapadás

Márka

Zaj

3

4

6

11

14

19

20
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Forrás: IPSOS, 2011. szeptember

Fogyasztók
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A címke fontossága országonként és szegmensenként eltérı:



• Az abroncscímkén csak 3 tényezı szerepel

• Mérnökeinknek ennél sokkal több tényezıt kell figyelembe venniük
Nedves 
kezelés

Aquaplaning 
kanyarban

Száraz fékezés

>50 3

A címke nem árul el 
mindent 

A Goodyear Dunlop 
által figyelembe vett 

tényezı

EU abroncscímkén 
szerepl ı tényezı

Nedves kezelés igen nem

Nedves fékezés igen igen

Aquaplaning kanyarban igen nem

Aquaplaning egyenesben igen nem

Száraz kezelés igen nem

Száraz fékezés igen nem

Stabilitás nagy sebességnél igen nem

Irányíthatóság megterhelve igen nem

Tapadás igen nem

Gördülési ellenállás igen igen

Futásteljesítmény igen nem

Belsı gördülési zaj igen nem

Küls ı gördülési zaj igen igen

Kezelés havon, jégen igen nem

Fékezés havon és jégen igen nem

És még ennél is több...



A BIZTONSÁGHOZ 
KAPCSOLÓDÓ
TELJESÍTMÉNY-
MUTATÓKBAN NEM 
KÖTÜNK 
KOMPROMISSZUMOT.

A Goodyear Dunlop célja 
egy kiegyensúlyozott
gumiabroncs kifejlesztése, 
a biztonsághoz kapcsolódó
tényezıket elıtérbe 
helyezve.



3     3     -- 15     15     -- 5050



A CÍMKE ALAPJÁN AZ OSZTÁLY LEGJOBBJÁNAK 
TŐNİ ABRONCS NEM FELTÉTLENÜL

AZ OSZTÁLY LEGJOBBJA, 
KÜLÖNÖSEN A TÉLI TELJESÍTMÉNY TERÉN

KIEGYENSÚLYOZOTT 
GUMIABRONCS



EfficientGrip AA Edition

AA besorolású abroncs -
Goodyear

Jellemz ık
•Új alapkeverék
•Új struktúra-optimalizálás
•Új Dual Cap keverékek

Jellemz ık
•Új WearControl 
Technológia

Jellemz ık
•3D kialakítású
blokkok 



AA besorolású abroncs -
Dunlop

"A" besorolás 

gördülési ellenállásban

"A" besorolás nedves 

tapadásban

Jellemz ık
•Optimalizált 
konstrukciójú
gumiabroncs

Jellemz ık
•Vízhez optimalizált mintaárkok és 
mikromintaárkok
•Rövid fékez ıblokk



?


