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3 Evropský štítek pro označování pneumatik 
zohledňuje tři kritéria.

Úspora paliva

Každá ze tříd představuje rozdíl ve spotřebě
paliva zhruba ve výši:

•  0,1 l /100 km u osobních vozidel s průměrnou

spotřebou 6 l /100 km

•  0,95 l /100 km u těžkých užitkových vozidel

s průměrnou spotřebou 32,3 l /100 km

Brzdná dráha za mokra

Každá ze tříd představuje rozdíl v délce brzdné

dráhy za mokra ve výši přibližně:

• 4,5 m (osobní vozidla) a

•  5 m (těžká užitková vozidla) na zpevněném

povrchu s průmernou přilnavostí

Vnější hlučnost

Při snížení míry hlučnosti o jednu černou vlnku

(přibližně 3 dB) vnímá lidské ucho hluk jako

o téměř polovinu nižší.

Po více než jednom století konstrukce pneumatik zůstává náš cíl stále stejný: kombinovat vysokou kvalitu

a vysokou hodnotu. Naše koncepce Smart Move přináší poslední generaci pneumatik Fulda, které

poskytují optimální celoroční ovladatelnost, kvalitní německou konstrukci a vysokou užitnou hodnotu.

dB72

1222/2009 - C1

B B

Nařízení 1222/2009 Evropského 
parlamentua Evropské rady – platné 
od 1. 11. 2012. Všechnyhodnoty 
evropských štítků uvedené v této brožuře,
odpovídají stavu k 15. 7. 2017. Vlivem 
produktovýchzměn provedených po 
tomto datu se mohouvyskytnout odchylky 
od zde uvedených hodnot.

Podrobné informace znázorněné 
na příkladech (používaných
pro kalkulace) lze nalézt na: 
www.fulda.com/fulda_cz_cz.

   FULDA 
     STANDARD
KVALITY.
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50 Při vývoji pneumatik zohledňuje Fulda u každé 
pneumatiky více než 50 charakteristik.

15 Nezávislé testovací instituty zkoumají více než 
15 výkonnostních kritérií.

Fulda
Sport Control 2

Issue 10/2017

tested dimension

225/50 R 17 98Y

52 Summer Tires tested

2017
EXEMPLARY

Které parametry za našich 50+ testovacích kritérií jsou důležité, se rozhodne každý řidič sám. Záleží na typu vozidla, sezóně a požadovaném 

nájezdu pneumatik. Dalším rozhodujícím faktorem je styl jízdy. 

Podle účelu použití se kvalitní pneumatiky od sebe liší: nízký valivý odpor je nezbytný pro ekonomickou jízdu, zatímco vysoká přilnavost 

rozhoduje při sportovní jízdě nebo jízdě v terénu. 

Bez ohledu na specializaci použití, splňují všechny pneumatiky Fulda nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

RECOMMENDABLE
Fulda

EcoControl HP
issue 12/2016

tested dimension

205/55 R 16 91V

50 summer tires tested

2017
€co-Master
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LÉTO

CELOROČNÍ

Letní pneumatika s dlouhou životností,

která šetří náklady na palivo.

Spolehlivá pneumatika pro vozidla 

SUV, která nabízí větší komfort a lepší 

přilnavost.

Dokonalá rovnováha mezi výkonem,

nízkou spotřebou a kilometrovým 

výkonem.

Celoroční pneumatika pro chytré 

řidiče.

Nová ultra vysokovýkonná pneumatika

pro sportovní jízdu a ovladatelnost na 

mokrých a suchých vozovkách.

Odolná a úsporná pneumatika pro 

lehké nákladní automobily poskytující 

vynikající výkon na mokru.

4X4 ROAD Strana 9ECOCONTROL Strana 6

ECOCONTROL HP Strana 7

SPORTCONTROL 2 Strana 8

MULTICONTROL / SUV Strana 11

CONVEO TOUR 2 Strana 10
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ZIMA

Vysoká výkonnost zimní pneumatiky

zajišťuje vynikající přilnavost.

Pneumatika s všestranným výkonem

po celou zimu.

Vysoce výkonná zimní pneumatika 

pro SUV s vynikající trakcí.

Cenově dostupná pneumatika 

pro lehké nákladní vozy, která vás 

udrží v pohybu po celou zimu.

KRISTALL MONTERO 3 Strana 14KRISTALL CONTROL HP2 Strana 12

KRISTALL CONTROL SUV Strana 13 CONVEO TRAC 2 Strana 15
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Rozměr 155 – 195

Výška 80 – 55

Disk 13 – 15

Hmotnostní/

rychlostní index
T

C – F B – E 65 – 69

ECOCONTROL

Letní pneumatika s dlouhou životností, která šetří náklady na palivo.

Kratší brzdná dráha na mokré 
vozovce
Vlastnosti: Nová běhounová směs s obsahem 

siliky pro záběr za mokra.

Způsob fungování: Vysoké rozptýlení energie 

ve vysokých frekvencích.

Úspora paliva
Vlastnosti: Nově vyvinutá běhounová směs 

na bázi siliky.

Způsob fungování: Nízké energetické ztráty 

při nízkých frekvencích snižují valivý odpor.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: Plošší kontura pneumatiky a větší 

šířka běhounu.

Způsob fungování: Snížení tlakových špiček.

Klidná jízda
Vlastnosti: Nízká hlučnost při klidné jízdě.

Způsob fungování: Optimalizované 

uspořádání bloků dezénu snižuje emise hluku.
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Rozměr 165 – 215

Výška 65 – 50

Disk 14 – 17

Hmotnostní/

rychlostní index
H, V, W

B – E B – C 67 – 69

ECOCONTROL HP

Dokonalá rovnováha mezi výkonem,nízkou spotřebou a kilometrovým výkonem.

Kratší brzdná dráha za sucha
Vlastnosti: Eliptické drážky s oddělenými žebry 

v ramenní oblasti.

Způsob fungování: Větší kontakt pneumatiky 

s vozovkou při brzdění.

Kratší brzdný dráha za mokra
Vlastnosti: Plnosiliková běhounová směs. 

Vícenásobné drážky AquaFlow. Rozšířené 

záběrové hrany.

Způsob fungování: Siliková technologie zajišťuje 

přilnavost za mokra. Voda se účinně vstřebává 

a rozptyluje. Kontaktní stopa prořezává vrstvu vody.

Nižší spotřeba paliva
Vlastnosti: Vysoce výkonná konstrukce se 

speciální běhounovou směsí.

Způsob fungování: Kontrola energetických 

ztrát.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: Nano-polymerová běhounová směs. 

Harmonické uspořádání žeber.

Způsob fungování: Dokonale vyvážený 

poměr mezi záběrem a opotřebením. Optimální 

rozložení tlaku pro rovnoměrné opotřebení.

RECOMMENDABLE
Fulda

EcoControl HP
issue 12/2016

tested dimension

205/55 R 16 91V

50 summer tires tested
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C – E A 66 – 72

Sportovní jízda na suchých 
vozovkách
Vlastnosti: široká a tuhá vnější ramena.

Způsob fungování: menší deformace běhounu 

přináší lepší přesnost řízení v zatáčkách.

Vynikající ovladatelnost na 
mokru
Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow 

a siliková směs běhounu.

Způsob fungování: drážky AquaFlow umožňují 

odvod vody. Trakci na mokru zajišťuje siliková 

technologie směsi.

Krátká brzdná vzdálenost na 
suchu
Vlastnosti: pokročilý design běhounu.

Způsob fungování: optimalizovaný kontakt 

s vozovkou prostřednictvím vyváženého 

rozložení tlaku.

Nižší spotřeba paliva
Vlastnosti: lehká konstrukce a technologie 

směsi.

Způsob fungování: nízké energetické ztráty.

SPORTCONTROL 2

Nová ultra vysokovýkonná pneumatika pro sportovní jízdu a ovladatelnost na mokrých a suchých 
vozovkách.

Fulda
Sport Control 2

Issue 10/2017

tested dimension

225/50 R 17 98Y

52 Summer Tires tested

2017
EXEMPLARY

Rozměr 205 – 275

Výška 55 – 30

Disk 17 – 20

Hmotnostní/

rychlostní index
Y
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B – F B 70 – 73

Kratší brzdná dráha 
Vlastnosti: Vysoce výkonná siliková směs 

běhounu.

Způsob fungování: Nízká pružnost zajišťuje 

vysokou přilnavost, především za mokra.

Tichá a pohodlná jízda
Vlastnosti: Optimalizovaná hlučnost díky různě 

velkým blokům dezénu.

Způsob fungování: Bloky různých velikostí 

vytvářejí zvuk různých frekvencí a snižují 

celkovou míru hlučnosti.

Životnost
Vlastnosti: Vysoce výkonná konstrukce kostry.

Způsob fungování: Nabízí lepší odolnost proti 

proražení a poškození.

4X4 ROAD

Spolehlivá pneumatika pro vozidla SUV, která nabízí větší komfort a lepší přilnavost.

Rozměr 215 – 285

Výška 70 – 50

Disk 16 – 20

Hmotnostní/

rychlostní index
H, V
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B – E A – E 70 – 71

Nízká spotřeba paliva 
Vlastnosti: design EcoTread. 

Způsob fungování: vysoký počet zářezů, 

zkosení a poloměrů pro snížení deformace 

běhounu.

Odolnost
Vlastnosti: robustní konstrukce.

Způsob fungování: větší odolnost díky 

optimalizované konstrukci a tvaru dutiny.

Vynikající odolnost proti 
akvaplaningu
Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow.

Způsob fungování: trojice extra velkých 

obvodových drážek zlepšuje odvod vody.

CONVEO TOUR 2

Odolná a úsporná pneumatika pro lehké nákladní automobily poskytující vynikající výkon na mokru.

Rozměr 185 – 235

Výška 80 – 60

Disk 14 – 16

Hmotnostní/

rychlostní index
Q, R, S, T, H



11

Lepší ovladatelnost na sněhu 
a suchu
Vlastnosti: lamelování s technologií 

vzájemného uzamykání 3D Bubble Blades.

Způsob fungování: nabízí vícenásobné hrany 

pro lepší přilnavost na sněhu a technologii 3D 

Bubble Blades pro větší tuhost běhounu pneu-

matiky za sucha.

Vynikající přílnavost za mokra
Vlastnosti: drážky MultiControl.

Způsob fungování: drážky zlepšují odvod vody 

a rozbředlého sněhu pro vynikající přilnavost.

Vysoký přílnavost v náročných 
podmínkách
Vlastnosti: polymerová směs.

Způsob fungování: adaptivní směs zlepšuje 

kontakt s povrchem vozovky.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: optimalizovaná stopa a dutina.

Způsob fungování: rovnoměrné opotřebení 

umožňuje vysoký kilometrový výkon po celý 

rok.

C – E B – C 67 – 69

C – E B – C 67 – 69

SUV tire:

MULTICONTROL / SUV

Celoroční pneumatika pro chytré řidiče.

Rozměr 155 – 225

Výška 70 – 45

Disk 13 – 17

Hmotnostní/

rychlostní index
T, H, V

Rozměr 235 – 255

Výška 65 – 55

Disk 17 – 18

Hmotnostní/

rychlostní index
V
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B – E B – C 71 – 72

Vynikající ovladatelnost na 
sněhu 
Vlastnosti: technologie SnowCatcher.

Způsob fungování: středové drážky pneuma-

tiky pracují společně a vytvářejí provázanou síť,
která zachytává sníh během řízení, což udržuje 

hybnost v náročných zimních podmínkách.

Špičkový výkon na suchých 
zimních vozovkách
Vlastnosti: 3D Bubble Blades.

Způsob fungování: rovné lamely na povrchu 

běhounu umožňují použití většího objemu 

pryže. To v kombinaci s technologií 3D Bubble 

Blades vytváří pevnější bloky pro lepší kontrolu

na suchých vozovkách.

Vynikající ovladatelnost na 
mokrých vozovkách
Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow.

Způsob fungování: účinná absorpce a odvod 

vody.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: plochá a široká dutina.

Způsob fungování: vytváří optimalizovaný tvar 

stopy s rovnoměrným rozložením tlaku,

který se projevuje rovnoměrným opotřebením.

KRISTALL CONTROL HP2

Vysoká výkonnost zimní pneumatiky zajišťuje vynikající přilnavost.

2017
€co-Master

Rozměr 195 – 245

Výška 65 – 40

Disk 15 – 18

Hmotnostní/

rychlostní index
T, H, V
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B – C B – C 69 – 72

Vynikající ovladatelnost na 
sněhu
Vlastnosti: Technologie Snow-Catcher-Technology

Způsob fungování: Středové drážky vytvářejí 

zámkovou síť, která za jízdy zachytává sníh 

a udržuje vůz v pohybu i v náročných sněhových 

podmínkách a zajišťuje vynikající ovládání na 

sněhu.

Větší stabilita pro SUV na 
suchých vozovkých
Vlastnosti: Výztuhy bloků SUV.

Způsob fungování: Hrby mezi středovými 

bloky vedou ke zvýšené tuhosti běhounu.

Silný výkon na suchých zimních 
vozovkách
Vlastnosti: 3D Bubble Blades

Způsob fungování: Rovné lamely na povrchu běhounu 

umožňují použití většího objemu pryže. Toto v kombi-

naci s 3D technologií Bubble Blade poskytuje silnější 

bloky pro lepší ovládání na suchých silnicích a zajišťuje 

vysoký výkon na suchých zimních silnicích.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: Optimalizovaný tvar stopy 

s rovnoměrným rozložením tlaku.

Způsob fungování: Plochá a široká dutina.

KRISTALL CONTROL SUV

Vysoce výkonná zimní pneumatika pro SUV s vynikající trakcí.

Rozměr 215 – 275

Výška 70 – 40

Disk 16 – 20

Hmotnostní/

rychlostní index
T, H, V
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C – F C – E 67 – 71

Vynikající záběr na sněhu 
Vlastnosti: Technologie Snow Catcher.

Způsob fungování: Zachytává sníh 

ve stopě pneumatiky.

Optimalizovaný, vyrovnaný 
výkon – v zimě za mokra 
i sucha
Vlastnosti: Technologie Bubble-Blades.

Způsob fungování: Zlepšená tuhost bloků.

Maximální výkon v zimě při 
nízkých teplotách
Vlastnosti: Technologie Low Temp Compound.

Způsob fungování: Udržuje si pružnost i při 
nízkých teplotách.

KRISTALL MONTERO 3

Pneumatika s všestranným výkonem po celou zimu.

Rozměr 155 – 205

Výška 80 – 55

Disk 13 – 16

Hmotnostní/

rychlostní index
T
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E – F B – C 72 – 75

Vysoká odolnost proti 
akvaplaningu 
Vlastnosti: vícenásobné drážky AquaFlow.

Způsob fungování: drážky zlepšují odvod vody 

a rozbředlého sněhu pro vynikající přilnavost.

Vysoká přilnavost na 
zasněžených a mokrých 
vozovkách
Vlastnosti: lamelování ZigZag a vícenásobné 

šikmé bloky.

Způsob fungování: vícenásobné záběrové 

hrany pro směrovou stabilituv na sněhu a za 

mokra.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: optimalizovaná stopa běhounu 

a dutina.

Způsob fungování: rovnoměrné opotřebení 

běhounu pro celoroční vysoký kilometrový 

výkon.

CONVEO TRAC 2

Cenově dostupná lehká nákladní pneumatika, která vás udržuje v pohybu po celou zimu.

Rozměr 175 – 225

Výška 80 – 65

Disk 14 – 16

Hmotnostní/

rychlostní index
Q, R, T



  ČERNÉ. 

   ŠIROKÉ.

ODOLNÉ.

Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o.

Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4

Česká republika

Tel.: +420 234 092 777

+420 234 092 711

Fax: +420 234 092 778

www.fulda.com/fulda_cz_cz/


