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Po viac ako jednom storočí konštrukcie pneumatík zostáva náš cieľ stále rovnaký: kombinovať vysokú
kvalitu a vysokú hodnotu. Naša koncepcia Smart Move prináša poslednú generáciu pneumatík Fulda,
ktoré poskytujú optimálnu celoročnú ovládateľnosť, kvalitnú nemeckú konštrukciu a vysokú úžitkovú hodnotu.

   FULDA 
     ŠTANDARD
KVALITY.
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50 Vývoj značiek Goodyear a Dunlop zohľadňuje viac 
ako 50 vlastností každej pneumatiky.

15 Nezávislými subjektami realizované testy hodnotia 
viac ako 15 výkonových kritérií.

Fulda
Sport Control 2

Issue 10/2017

tested dimension

225/50 R 17 98Y

52 Summer Tires tested

2017
EXEMPLARY

Ktoré parametre z našich viac ako 50 testovaných kritérií sú dôležité, sa rozhodne každý vodič sám. Záleží 
na type vozidla, sezóne a požadovanom nájazde pneumatík. Ďalším rozhodujúcim faktorom je štýl jazdy.

Podľa účelu použitia sa kvalitné pneumatiky od seba odlišujú. Nízky valivý odpor je nevyhnutný pre ekonomickú 
jazdu, zatiaľ čo vysoká priľnavosť rozhoduje pri športovej jazde.

Bez ohľadu na použitie, spĺňajú všetky pneumatiky Fulda najvyššie štandardy 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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LETNÉ

Štandardné letné pneumatiky
pre nízku spotrebu paliva.

Vysokovýkonná letná SUV pneumatika 
s perfektnou vyrovnanosťou vo výkone, 
spotrebe paliva a kilometrovom nájazde.

Spoľahlivé pneumatiky pre vozidlá
SUV/off-road s prevládajúcou
prevádzkou na vozovkách.

Vyvážený pomer medzi výkonom,
úsporou paliva a životnosťou.

Perfektne vyrovnaný výkon, nízka 
spotreba paliva a kilometrový nájazd.

Nová ultra vysokovýkonná pneumatika
pre športovú jazdu a ovládateľnosť na
mokrých a suchých vozovkách.

Odolná a úsporná pneumatika pre 
ľahké nákladné automobily poskytujúca 
vynikajúci výkon na mokre.

4X4 ROAD Strana 11

ECOCONTROL Strana 6 ECOCONTROL SUV Strana 10

ECOCONTROL HP Strana 7

ECOCONTROL HP 2 Strana 8

SPORTCONTROL 2 Strana 9

CONVEO TOUR 2 Strana 12
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ZIMNÉ

Vysokovýkonná zimná pneumatika
zaisťuje vynikajúcu priľnavosť.

Štandardné zimné pneumatiky
s presvedčivým výkonom.

Vysokovýkonná zimná pneumatika
pre SUV s vynikajúcou trakciou.

Cenovo dostupná pneumatika pre
ľahké nákladné vozidlá, ktorá vás udrží
v pohybe po celú zimu.

Optimalizovaná pre výkon na snehu 
a ľade.

KRISTALL MONTERO 3 Strana 16KRISTALL CONTROL HP 2 Strana 14

KRISTALL CONTROL SUV Strana 15 CONVEO TRAC 2 Strana 17

CONVEO TRAC 3 Strana 18

CELOROČNÉ

Celoročná pneumatika pre chytrých
vodičov.

MULTICONTROL/SUV Strana 13

NOVINKA!
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Rozmer 145–195

Výška 55–80

Disk 13 –15

Hmotnostný/
Rýchlostný index

T

ECOCONTROL
Letná pneumatika s dlhou životnosťou, ktorá šetrí náklady na palivo.

Kratšia brzdná dráha 
na mokrej vozovke
Vlastnosti: nová zmes siliky na behúni zaisťuje 
lepšiu priľnavosť na mokre.

Spôsob fungovania: vysoký príjem energie 
s vysokou frekvenciou zvyšuje kontakt medzi 
pneumatikou a vozovkou.

Úspora paliva
Vlastnosti: novovyvinutá behúňová zmes 
na báze siliky.

Spôsob fungovania: nízke energetické straty 
pri nízkych frekvenciách znižujú valivý odpor.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: plochá kontúra pneumatiky a široká 
styčná plocha.

Spôsob fungovania: nižšie lokálne tlaky.

Pokojná jazda
Vlastnosti: nízka hlučnosť pri pokojnej jazde.

Spôsob fungovania: optimalizované 
usporiadanie blokov dezénu znižuje emisie 
hluku.

ST
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Rozmer 165 – 215

Výška 50–65

Disk 14–16

Hmotnostný/
Rýchlostný index

H, V

ECOCONTROL HP
Dokonalá rovnováha medzi výkonom, nízkou spotrebou a kilometrovým nájazdom.

Kratšia brzdná dráha
Vlastnosti: eliptická kontúra pneumatiky 
s oddelenými ramennými blokmi.

Spôsob fungovania: zväčšenie styčnej plochy.

Lepšie brzdenie na mokre
Vlastnosti: najmodernejšia zmes siliky na behúni 
a široké pozdĺžne drážky „AquaFlow“.

Spôsob fungovania: siliková technológia 
zabezpečuje priľnavosť za mokra. Voda sa účinne 
vstrebáva a rozptyľuje. Kontaktná stopa prerezáva 
vrstvu vody.

Nižšia spotreba paliva
Vlastnosti: vysokovýkonná konštrukcia 
so špeciálnou behúňovou zmesou.

Spôsob fungovania: kontrola energetických 
strát.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: nano-polymérová behúňová zmes. 
Harmonické usporiadanie rebier.

Spôsob fungovania: dokonale vyvážený 
pomer medzi záberom a opotrebovaním. 
Optimálne rozloženie tlaku pre rovnomerné 
opotrebenie.

RECOMMENDABLE
Fulda

EcoControl HP
issue 12/2016

tested dimension

205/55 R 16 91V

50 summer tires tested

HP
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Rozmer 185–225

Výška 45–65

Disk 15–18

Hmotnostný/
Rýchlostný index

H,V,W,Y

ECOCONTROL HP 2
Perfektne vyrovnaný výkon, nízka spotreba paliva a kilometrový nájazd.

Optimálna kontrola na suchých 
a mokrých vozovkách
Vlastnosti: stopa v tvare štvorca.

Spôsob fungovania: nový tvar dutiny a vysoká 
tvrdosť pneumatiky poskytujú stopu, ktorá 
zaisťuje viac precíznosti pri ovládaní a kontrole 
na suchých aj mokrých vozovkách. 

Vynikajúci kilometrový 
výkon – skvelá životnosť
Vlastnosti: neuveriteľná hĺbka dezénu

Spôsob fungovania: hĺbka dezénu (zvýšená 
vďaka veľmi vysokým rebrám) znamená, že 
pneumatika má na dezéne väčšie množstvo 
gumy, ktorá predlžuje životnosť pneumatiky. 

Nízka spotreba paliva
Vlastnosti: optimalizovaná zmes dezénu

Spôsob fungovania: chemické a štrukturálne 
prvky pneumatiky synergicky pracujú tak, aby 
zaistili nižšie straty energie.

HP
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Športová jazda na suchých 
vozovkách
Vlastnosti: široké a tuhé vonkajšie ramená.

Spôsob fungovania: menšia deformácia behúňa 
prináša lepšiu presnosť riadenia v zákrutách.

Vynikajúca ovládateľnosť 
na mokre
Vlastnosti: viacnásobné drážky AquaFlow 
a silicová zmes behúňa.

Spôsob fungovania: drážky AquaFlow 
umožňujú odvod vody. Trakciu na mokre 
zaisťuje siliková technológia zmesi.

Krátka brzdná dráha na suchu
Vlastnosti: pokročilý dizajn behúňa.

Spôsob fungovania: optimalizovaný kontakt 
s vozovkou prostredníctvom rovnomerného 
rozloženia tlaku.

Nižšia spotreba paliva
Vlastnosti: ľahká konštrukcia a technológia 
zmesi.

Spôsob fungovania: nízke energetické straty.

SPORTCONTROL 2
Ultra vysokovýkonná pneumatika pre športovú jazdu a ovládateľnosť na mokrých a suchých vozovkách.

Rozmer 205–305

Výška 30–55

Disk 17–20

Hmotnostný/
Rýchlostný index

Y

UHP

Fulda
Sport Control 2

Issue 10/2017

tested dimension

225/50 R 17 98Y

52 Summer Tires tested

2017
EXEMPLARY
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Rozmer 215–295

Výška 35–65

Disk 17–21

Hmotnostný/
Rýchlostný index

H, V, W, Y

ECOCONTROL SUV
Vysokovýkonná letná SUV pneumatika s perfektnou rovnováhou medzi výkonom, spotrebou paliva 
a kilometrovým nájazdom.

Optimálny výkon na suchých 
a mokrých vozovkách
Vlastnosti: vylepšená zmes dezénu so silikou.

Spôsob fungovania: priľnavá zmes siliky 
zvyšuje priľnavosť k vozovke a vylepšuje trakciu, 
ochranu proti akvaplaningu, brzdný výkon 
a ovládateľnosť. 

Nízka spotreba paliva
Vlastnosti: veľmi ľahká konštrukcia pneumatiky.

Spôsob fungovania: inovatívna konštrukcia 
znižuje hmotnosť pneumatiky a poskytuje tak 
lepší valivý odpor a nízku spotrebu paliva.

Výnimočný kilometrový 
výkon – skvelá životnosť
Vlastnosti: štruktúra pneumatiky navrhnutá pre 
vozidlá SUV.

Spôsob fungovania: kombinácia optimalizovanej 
štruktúry pre vozidlá SUV a dlhotrvajúcej 
zmesi dezénu spoločne zvyšujú kontaktnú 
plochu pneumatiky s vozovkou a vylepšujú tak 
kilometrový nájazd. 

Navrhnutá pre hladkú jazdu
Vlastnosti: vylepšený dezén a dutina pre 
vozidlá SUV.

Spôsob fungovania: vylepšený a optima-
lizovaný dizajn pneumatiky pre vozidlá SUV 
zvyšuje stabilitu pri riadení vášho SUV.

UHP
SUV
4x4
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Kratšia brzdná dráha
Vlastnosti: moderná zmes siliky na behúni 
pneumatiky.

Spôsob fungovania: vysoká priľnavosť najmä 
na mokre vďaka nízkej elasticite zmesi gumy.

Nízky valivý hluk
Vlastnosti: optimalizované radenie blokov 
dezénu s rozdielnymi veľkosťami jednotlivých 
blokov.

Spôsob fungovania: nižší valivý hluk vďaka 
rozdielnym frekvenciám hluku.

Dobrá odolnosť voči 
opotrebeniu
Vlastnosti: vysokovýkonná konštrukcia kostry 
pneumatiky.

Spôsob fungovania: vysoká odolnosť voči 
poškodeniu.

4X4 ROAD

Spoľahlivé pneumatiky pre vozidlá SUV/off-road s prevládajúcou prevádzkou na vozovkách.

Rozmer 215–285

Výška 50–70

Disk 16–20

Hmotnostný/
Rýchlostný index

H, V

HP UHP
SUV
4x4
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Nízka spotreba paliva 
Vlastnosti: dizajn EcoTread.

Spôsob fungovania: vysoký počet zárezov, 
skosení a polomerov pre zníženie deformácie 
behúňa.

Odolnosť
Vlastnosti: robustná konštrukcia.

Spôsob fungovania: väčšia odolnosť vďaka 
optimalizovanej konštrukcii a tvaru dutiny.

Vynikajúca odolnosť proti 
aquaplaningu
Vlastnosti: viacnásobné drážky AquaFlow.

Spôsob fungovania: trojica extra veľkých 
obvodových drážok zlepšuje odvod vody.

CONVEO TOUR 2
Odolná a úsporná pneumatika pre ľahké nákladné automobily poskytujúca vynikajúci výkon na mokre.

Rozmer 185–235

Výška 60–75

Disk 14–16

Hmotnostný/
Rýchlostný index

H, R, S, T

CLV
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Lepšia ovládateľnosť na snehu 
a suchu
Vlastnosti: lamelovanie s technológiou 
vzájomného uzamykania 3D Bubble Blades.

Spôsob fungovania: ponúka viacnásobné hrany 
pre lepšiu priľnavosť na snehu a technológiu 
3D Bubble Blades pre väčšiu tuhosť behúňa 
pneumatiky za sucha.

Vynikajúca priľnavosť 
na mokre
Vlastnosti: drážky MultiControl.

Spôsob fungovania: drážky zlepšujú odvod 
vody a roztápajúceho sa snehu pre vynikajúcu 
priľnavosť.

Vysoká priľnavosť v náročných 
podmienkach
Vlastnosti: polymérová zmes.

Spôsob fungovania: adaptívna zmes zlepšuje 
kontakt s povrchom vozovky.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: optimalizovaná stopa a dutina.

Spôsob fungovania: rovnomerné opotrebenie 
umožňuje vysoký kilometrový výkon po celý 
rok.

SUV pneumatika:

MULTICONTROL/SUV
Celoročná pneumatika pre chytrých vodičov.

Rozmer 155–235

Výška 40–80

Disk 13–18

Hmotnostný/
Rýchlostný index

T, H, V

Rozmer 225– 255

Výška 55–65

Disk 17–18

Hmotnostný/
Rýchlostný index

H, V

HP
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Vynikajúca ovládateľnosť 
na snehu 
Vlastnosti: technológia SnowCatcher.

Spôsob fungovania: stredové drážky pneumatiky 
pracujú spoločne a vytvárajú previazanú sieť, 
ktorá zachytáva sneh počas riadenia, čo udržuje 
hybnosť v náročných zimných podmienkach.

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

Spôsob fungovania: rovné lamely na povrchu  
behúňa umožňujú použitie väčšieho objemu 
gumy. To v kombinácii s technológiou 3D 
Bubble Blades vytvára pevnejšie bloky pre 
lepšiu kontrolu na suchých vozovkách.

Vynikajúca ovládateľnosť 
na mokrých vozovkách
Vlastnosti: viacnásobné drážky AquaFlow.

Spôsob fungovania: účinná absorpcia a odvod 
vody.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: plochá a široká dutina.

Spôsob fungovania: vytvára optimalizovaný 
tvar stopy s rovnomerným rozložením tlaku, 
ktorý sa prejavuje rovnomerným opotrebením.

KRISTALL CONTROL HP 2
Vysoká výkonnosť zimnej pneumatiky zaisťuje vynikajúcu priľnavosť.

Rozmer 195–255

Výška 35–65

Disk 15–19

Hmotnostný/
Rýchlostný index

T, H, V

HP

2017
€co-Master

ADAC Motorwelt 10/2017
16 Winterreifen im Test

Test

FULDA
Kristall Control HP2

Dimension 215/65 R 16 98 H
Reifen-Label B/B/71

befriedigend 
(2,9)
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Vynikajúca ovládateľnosť na
snehu
Vlastnosti: Snow-Catcher-Technology

Spôsob fungovania: stredové drážky vytvárajú 
zámkovú sieť, ktorá za jazdy zachytáva sneh 
a udržuje vozidlo v pohybe aj v náročných 
snehových podmienkach a zaisťuje vynikajúce 
ovládanie na snehu.

Väčšia stabilita pre SUV 
na suchých vozovkách
Vlastnosti: výstuhy blokov SUV.

Spôsob fungovania: hrby medzi stredovými 
blokmi vedú k zvýšenej tuhosti behúňa.

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

Spôsob fungovania: rovné lamely na povrchu 
behúňa umožňujú použitie väčšieho objemu gumy. To 
v kombinácii s 3D technológiou Bubble Blade poskytuje 
silnejšie bloky pre lepšie ovládanie na suchých cestách 
a zaisťuje vysoký výkon na suchých zimných vozovkách.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: optimalizovaný tvar stopy 
s rovnomerným rozložením tlaku.

Spôsob fungovania: plochá a široká dutina.

KRISTALL CONTROL SUV
Vysoko výkonná zimná pneumatika pre SUV s vynikajúcou trakciou.

Rozmer 215–275

Výška 40–70

Disk 16–20

Hmotnostný/
Rýchlostný index

T, H, V

SUV
4x4
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Optimalizovaná trakcia 
Vlastnosti: nová technológia Snow-Catcher.

Spôsob fungovania: zachytáva sneh v stope 
pneumatiky.

Lepšia jazdná stabilita
Vlastnosti: nová technológia spojených lamiel 
„Bubble Blades“.

Spôsob fungovania: vyšší výkon na snehu 
a mokre vďaka vysokému počtu lamiel.

Maximálny výkon v zime pri 
nízkych teplotách
Vlastnosti: technológia Low Temp Compound.

Spôsob fungovania: udržuje si pružnosť aj pri 
nízkych teplotách.

KRISTALL MONTERO 3
Pneumatika s všestranným výkonom počas celej zimy.

Rozmer 155–205

Výška 55–80

Disk 13–16

Hmotnostný/
Rýchlostný index

T

ST



17

Vysoká odolnosť proti 
aquaplaningu 
Vlastnosti: viacnásobné drážky AquaFlow.

Spôsob fungovania: drážky zlepšujú odvod 
vody a roztápajúceho sa snehu pre vynikajúcu 
priľnavosť.

Vysoká priľnavosť na 
zasnežených a mokrých 
vozovkách
Vlastnosti: lamelovanie ZigZag a viacnásobné 
šikmé bloky.

Spôsob fungovania: viacnásobné záberové 
hrany pre smerovú stabilitu na snehu a mokre.

Vysoký kilometrový výkon
Vlastnosti: optimalizovaná stopa behúňa 
a dutiny.

Spôsob fungovania: rovnomerné opotrebenie 
behúňa pre vysoký kilometrový výkon počas 
celého roka.

CONVEO TRAC 2
Cenovo dostupná ľahká nákladná pneumatika, ktorá vás udržuje v pohybe po celú zimu.

Rozmer 175 – 225

Výška 65–75

Disk 14 – 16

Hmotnostný/
Rýchlostný index

Q, R, T

CLV
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3D Interconnector
Vlastnosti: väčšia stabilita na suchých 
vozovkách* 

Optimálna ovládateľnosť 
na mokre a odolnosť proti 
akvaplaningu
Vlastnosti: Dizajn drážok do V

CONVEO TRAC 3
Optimalizovaná pre výkon na snehu a ľade

Rozmer 195–235

Výška 60–75

Disk 14–16

Hmotnostný/
Rýchlostný index

T, R, S

CLV

Vynikajúca ovládateľnosť na 
snehu
Vlastnosti: Technológia Snow Catcher

Väčší kilometrový nájazd *
Vlastnosti: Spevnenie blokov

* Interný test, v porovnaní s predchádzajúcimi produktmi
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ODOLNÉ.

Goodyear Slovakia s. r. o.

Karadžičova 8/A 
821 08 Bratislava
Slovakia

Všetky informácie uvedené v tomto materiáli sú platné ku dňu jeho 
vydania. Označenie sa môže líšiť v závislosti od rozmeru pneumatiky.  
Podrobné a aktuálne informácie nájdete u svojho predajcu alebo 
na stránkach www.fulda.com.


