NA KAŽDÉHO ŠOFÉRA ČAKÁ DEFEKT

BRIDGESTONE DRIVEGUARD VÁM UMOŽNÍ POKRAČOVAŤ V JAZDE BEZ OHĽADU
NA PREPICHNUTIE.
DriveGuard Winter vás pomáha chrániť pred všetkými typmi defektov pneumatík, ktoré na zimných cestách nevidíte. Môže
to byť zamrznutý kus skla, ktorý sa zareže do vonkajšieho okraja, alebo klinec, ktorý vám cez sneh prerazí stredný behúň –
pneumatiky DriveGuard Winter vám pomôžu bezpečne prejsť ešte ďalších 80 km rýchlosťou do 80 km/h.*
*Jazdná vzdialenosť po defekte pneumatiky sa môže líšiť v závislosti od zaťaženia vozidla, vonkajšej teploty a od toho, či sa používa systém monitorovania tlaku v pneumatike (TPMS). Zimné pneumatiky Bridgestone DriveGuard Winter sú na priľnavosť na mokrom
povrchu podľa štítka na označovanie pneumatík v EÚ klasifikované ako trieda B. Pneumatiky Bridgestone DriveGuard nie sú momentálne dostupné pre dodávkové vozidlá a sú dostupné len pre vozidlá vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatike (TPMS).
Viac informácií nájdete na stránke www.bridgestone.eu/driveguard.
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POKRAČUJTE V JAZDE
A PREJDITE EŠTE 80 KM
RÝCHLOSŤOU DO 80 KM/H*

Predstavte si jazdu, keď sa na vašej prístrojovej doske náhle rozsvieti
indikátor tlaku v pneumatike. Pred chvíľou ste prešil cez klinec a teraz vo
vašej pneumatike klesá tlak.

Číhajú na okraji cesty. Sedia si v strede diaľnice. Čakajú len na to, aby vás mohli zdržať a znepríjemniť vám život.
Existuje mnoho typov defektov a jeden z nich na vás určite čaká. Vďaka pneumatikám Bridgestone DriveGuard
neexistuje dôvod na stres.
Inovatívna technológia Bridgestone DriveGuard určená pre všetky osobné vozidlá vám umožňuje zachovať kontrolu
nad vozidlom po defekte a bezpečne prejsť ešte 80 km rýchlosťou 80 km/h, až kým nebude bezpečné pneumatiku
opraviť alebo vymeniť.
Bridgestone DriveGuard je ideálny spoločník v takmer každej situácii na ceste – pomáha vám zachovať vašu
bezpečnosť a umožňuje pokračovať v ceste bez straty času a s duševným pokojom.

Pre vaše vozidlo
Navrhnutá pre akékoľvek osobné
vozidlo so systémom TPMS*

Bezpečnosť a
praktickosť
Prakticky pri akomkoľvek type
poškodenia pneumatiky môžete
zostať v pokoji

Pohodlie a
kontrola
V porovnaní s tradičnými pneumatikami
ponúkajú pohodlie a vynikajúcu kontrolu
bez obmedzenia, a to vo všetkých
zimných podmienkach

Pneumatiky Bridgestone DriveGuard boli špeciálne navrhnuté tak, aby
poškodenie zvládli a umožnili vám pokračovať v jazde. Ich podporné a silno
vystužené bočné steny pomáhajú zaistiť vašu mobilitu a podopierajú celú
hmotnosť vášho vozidla.

UPOZORNENIE SYSTÉMU TPMS

Vďaka nášmu patentovanému high-tech dizajnu Cooling Fin pneumatiky
Bridgestone DriveGuard po defekte rozdeľujú teplo a trenie a preto môžete
prejsť 80 km aj po úplnej strate tlaku vzduchu.
Na rozdiel od tradičných pneumatík môžete s pneumatikami Bridgestone
DriveGuard zachovať kontrolu nad vozidlom. Rýchlosťou do 80 km/h môžete
prejsť 80 km, až kým neprídete do svojho cieľa alebo na bezpečné miesto,
kde budete môcť svoju pneumatiku vymeniť.*

SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU V PNEUMATIKE (TPMS)

TRADIČNÁ PNEUMATIKA
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PNEUMATIKA DRIVEGUARD

VYSTUŽENÁ BOČNÁ STENA

TPMS je elektronická funkcia navrhnutá na monitorovanie tlaku vzduchu v
pneumatike. Systém následne vysiela signál do prijímača vo vozidle. Ak tlak
poklesne pod určitú nastavenú hladinu, displej na prístrojovej doske vozidla
na túto skutočnosť vodiča upozorní.

DIZAJN COOLING FIN

