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NYHED

[ FREMRAGENDE KONTROL 
PÅ ALLE SLAGS VINTERVEJE ]

Fremragende vinter-vejgreb

Pålidelige bremse- 
og manøvreevner 
under vinterforhold

Bemærkelsesværdig i vådt vejr Ekstra lang levetid

Meget velafbalanceret præstation
i både vådt og tørt vejr

Materialesammensætningen sikrer 
minimalt slid og dermed et længere liv



F R E E D O M  T O  D R I V E

WINTERHAWK 3
Tag kontrol over vinteren

WINTERHAWK 3

TESTRESULTATER

09/
2013

Mest værdi for pengene! •  Meget velafbalanceret dæk
•  Særlig god på tør og våd vej
•  God på is
•  Stor slidstyrke

10/
2013

•  Meget velafbalanceret dæk
•  Førsteplads på is
•  God præstation på våd vej
•  Lavt brændstofforbrug

10/
2014

»  Sikrere og mere stabile resultater gennem regn og sjap*
»  Markant forbedret* slidstyrke
»  Sikkert greb på alt fra løs sne til isglatte overflader

*  Sammenlignet med Firestone Winterhawk 2 EVO og Winterhawk 2v EVO

  Preis-
Leistungs-Sieger
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Ved 3 mm vand på vejen. Kilde: Rådet for større Dæksikkerhed

Min. lovkrav
1,6 mm mønster

Halvslidt dæk
4 mm mønster

Nyt dæk
8 mm mønster

5
km/t

75
km/t

125
km/t

KOLDE FACTS OM DIN SIKKERHED

Loven kræver kun 1,6 mm...
- men 1,6 mm dækmønster giver dig kun 16% vejkontakt ved 75 km/t! 
Derfor anbefaler vi, at du skifter vinterdæk, når du har 4 mm mønster
tilbage (og sommerdæk når der er 3 mm tilbage).

HVORFOR VINTERDÆK?

Fordele ved vinterdæk

• Optimalt vejgreb og trækkraft:  
 lamellerne bibeholder vejgrebet på glatte overflader mens gummiet forbliver fleksibelt ved lave temperaturer
•  Reduceret risiko for akvaplaning:  
 effektiv bortledning af vand/slud ved hjælp af større og dybere riller i mønsteret
•  Højere sikkerhed på alle typer af vinterveje:  
 kombination af materialer og mønster design forbedrer sikkerhed på alle underlag (sne, slud, is og kold/tør)

Fordele ved at skifte mellem sommer- og vinterdæk
•  Vinterdæk er kun marginalt dyrere end sommerdæk men forbedrer sikkerheden i vinterperioden markant
•  Merudgiften ved et ekstra sæt dæk er minimal da du fordeler slitagen på 2 sæt dæk

Tommelfingerregel: skift til vinterdæk når du stiller uret til vintertid. 

Vinterdæk har en anden type gummiblanding og mønster design, der er designet specielt til vintervejr:

Gennemsnit ved 12 bremsetest. Test udført for Bridgestone af uafhængigt testcenter.

Banen: Kompakt sne  •  Udendørs temperatur: -7C  •  Hastighed: Fra 35 km/t til 5 km/t  •  Dæk: 225/55R16 95W Bridgestone premium (Sommerdæk).  
225/55R16 99H XL Bridgestone lameldæk (Vinterdæk)  •  Brugt: = 50% af originalt mønsterdybde  •  Bil: Audi A4

“TEST WORLD” – Ivalo, Finland 04/2009

Bremselængde på sne

Vinterdæk - brugte
14.8 meter

Sommerdæk - nye
36.5 meter

Sommerdæk - brugte
42.1 meter

Nye og brugte sommerdæk

Nye og brugte vinterdæk

Vinterdæk - nye
13.1 meter

1 SORT BUE
= allerede 3dB under de fremtidige krav

2 SORTE BUER
= overholder allerede de fremtidige krav

3 SORTE BUER
= overholder de eksisterende krav

EUROPÆISK REGELSÆT FOR MÆRKNING AF DÆK

Fra 1. november 2012 introduceres nye europæiske regler for mærkning af dæk (dækmærkat).
Formålet er at øge sikkerheden samt den miljømæssige effektivitet af vejtransport, ved at fremme 
anvendelse af brændstofeffektive, sikre og støjsvage dæk. Informationerne på den nye dækmærkat 
gør det muligt for forbrugeren at træffe sit valg af dæk på et mere informeret grundlag.
 
Forbrugeren bør gøres opmærksom på at disse kriterier, som nok er vigtige, langt fra er de eneste 
præstationsfaktorer.
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