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Laufenn 

Disainitud, et tagada usaldusväärne sooritus.

Sõltumata aastaajast, sõltumata sõidutee seisukorrast

Laufenn sobitub Sinu igapäevaste sõiduvajadustega.

www.hankooktire.com.plHankook Tire Polska Sp. z o.o. ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

Susipažinkite su Laufenn.

Sukurta patikimam veikimui.

Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.

laufenn.com
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Austatud kliendid, koostööpartnerid, sõbrad ja kõik kirglikud autohuvilised!
Suvi on läbi ja õues on sügis. Meil on heameel Teid tervitada järjekordse 
kliendilehega, mis on seekord pühendatud ilmselt kõige põhilisemale 
sügiskaubale, mis tagab meie turvalisuse just talvel – rehvidele. Tutvustame 
siin rehvide uut kaubamärki – Laufenn. AD Balticul on selle kaubamärgi 
suverehvide müügikogemus juba olemas. Jäime kvaliteedi ja ostunõudlusega 
rahule ning nüüd pakume Teile Laufenn talverehve. Lisaks rehviinfole leiate Te 
meie laiendatud tootevalikust palju uut ja huvitavat, sealhulgas ka uusi Stellox 
amortisaatoreid (näiteks 3212-0020-SX, 4203-9513-SX) ning veel palju muud.
Räägime Teile seminaridest „Sidem“ ja „KYB“, mille me korraldasime koos meie 
partnerite-tarnijate esindajatega ning ka sellest, kuidas me koos oma rallikrossi 
loosimise võitnud klientidega Riias rallil käisime. Nagu alati, leiate teavet 
ADCATi tellimuskeskuse uuenduste kohta. Nüüdsest on Teil võimalik näha meie 
ADCATi tellimuskeskusest «Bosch» toodete tehasetellimuste tarneaegasid.
Jõudu, energiat ja uusi saavutusi Teile kogu AD Balticu kollektiivi poolt!

Valeri Golik
Direktor & juhatuse liige

Уважаемые клиенты, партнеры и все наши друзья, разделяющие с нами 
нашу страсть к автомобилям!
Закончилось лето и осень на дворе. Мы приветствуем Вас нашим 
очередным выпуском, который будет посвящен, пожалуй, самой главной 
осенней группе товаров, отвечающей за нашу безопасность, особенно 
в зимнее время – покрышкам. На страницах выпуска мы познакомим 
Вас с новой торговой маркой покрышек – «Laufenn». Компания AD Baltic 
уже имела опыт работы с летними покрышками этой марки, оставшись 
довольными качеством продукции и спросом на неё, мы представляем 
Вам зимние варианты. Наряду с информацией о покрышках, Вы сможете 
найти много интересного о новинках и деталях расширения нашего 
ассортимента, в частности новой серией амортизаторов «Stellox» 
(например: 3212-0020-SX; 4203-9513-SX) и многое другое.
Мы расскажем Вам о семинарах «Sidem» и «KYB», которые были 
проведены нашей компанией совместно с представителями наших 
партнеров-поставщиков, а так-же о том, как мы сьездили в Ригу на ралли 
с нашими клиентами, победившими в акции ралли-кросса.
Как всегда, Вы сможете найти информацию об улучшении и обновлении 
ADCAT-а. Об улучшениях в платформе заказов, профиле клиентов 
и кросс-доккинге, который мы успешно запустили в конце Сентября, 
позволяющем Вам, нашим партнерам, видеть сроки поставок продукции 
«Bosch» со складов производителя.
Силы, энергии и новых достижений в осеннем сезоне, Вам желает, 
больше, чем друг в бизнесе - ваш партнер AD Baltic AS!

Валерий Голик
Директор & Член Правления

SISUKORD
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AD BALTIC SORTIMENT

REVI

ADCAT INFO

AD BALTIC INFO

AD Baltic AS viis kliendid FIA WORLD RALLYCROSS 
CHAMPIONSHIP´ile Riiga
AD BALTIC AS-i koolitus koostöös tootjatega SIDEM ja KYB

Kõike ja rohkem - rehvi paigaldus ja remont
Hankook´i rehvid AD Baltic AS-i tootevalikus
Imperial ja Tristar üldkirjeldus
Uniglory eelis
King Meiler – kvaliteetrehvid „Made in Germany“
Ettevõte Hankook Tire esitleb Euroopa turule mõeldud 
Laufenn‘i tooteid

Rehvitehnoloogia
Rehvi mõju sõiduki sooritusvõimele
Kehtivad EL´i eeskirjad
Lämmastikuga täitmine
Rehvirõhu jälgimissüsteem
Talverehvid
Rehvid run flat
Rehvide ladustamine
Protekteeritud rehv
Rehviparanduskomplekt
Enamlevinud probleemid

BOSCH´i toodete tellimine otse tootja laost
ADCat´i kliendikonto seaded

Susipažinkite su Laufenn.

Sukurta patikimam veikimui.

Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.

laufenn.com
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AD Baltic AS-i klientidel oli 2016. aasta 
oktoobrikuus suurepärane võimalus 
saada osa Riias toimuvast FIA rallikrossi 
meistrivõistluste etapist. 
Seitse esimest klienti, kes ostsid 
Rallikrossi kampaania käigus kõige 
enam kampaanias osalenud tootjate 
tooteid (Continental, KYB, SIDEM, 
SWAG, TOTAL) võitsid VIP pääsmed 
kaheks päevaks (01.10.2016-
02.10.2016) Bikernieki rahvusvahelises 
spordibaasis toimuvale rallikrossile. 
Võidupakett sisaldas igale kliendile 
ühte VIP kahepäevast pääset; ligipääsu 
hoolduspargi tsoonile; suupisteid ja 
jooke üritusel kohapeal ning majutust 
Riga Old Town 4-tärni hotellis koos 
õhtu- ja hommikusöögiga. Võitjad 
toimetati kohale ja tagasi kahe AD Baltic 
AS-i  müügijuhi – Margus Lehtmets´a ja 
Hannes Laaneoja poolt isiklikult. 
Klientide tagasiside üritusest oli igati 
positiivne, mis annab meile kui  ettevõttele 
tulevikuks indu ja enesekindlust rohkem 
taolisi ettevõtmisi korraldada. Kliendi 
head sõnad on AD Baltic AS-ile alati 

AD BALTIC AS VIIS KLIENDID 
FIA WORLD RALLYCROSS 
CHAMPIONSHIP´ILE RIIGA

olulise tähendusega!
AD Baltic AS tänab kõiki kampaanias osalejaid ning soovib veelkord õnne meie 
seitsmele võitjale, kelleks olid: 
Balti Ehitusmeistrid OÜ; 
Stop Box OÜ;
AABE Varuosad OÜ;
A-Rostok OÜ;
Võru Automart OÜ;
HMK Auto OÜ;
Maginox OÜ.
Võitjate nimekiri on esitatud suvalises järjekorras!
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13. oktoobril 2016. aastal toimus 
Tallinnas, Hotellis Euroopa 
järjekordne umbes 8 tunnise 
kestusega AD Baltic AS-i poolt 
korraldatud tasuta koolitus meie 
ettevõtte klientidele. Koolitus 
toimus koostöös tootjatega nagu 
SIDEM ja KYB ning koolituse 
sisuks oli anda tutvustav ülevaade 
tootjatest kui kaubamärkidest 
ning jagada koolitusel osalejatele 
tehnilisi õpetusi ja soovitusi.
SIDEM´i esindajana oli kohale tulnud 
Stijn Vanhoutte, kes andis ülevaate 
SIDEM´i vedrustusosade tehnilistest 
omadusest ja vigadest.
KYB´i esindajaks oli Arkadiusz 
Szuter, kes jagas tarkusi KYB´i 
amortisaatorite tehnilisest poolest 
nagu näiteks amortisaatorite 
tööpõhimõtted ja ülesehitus. Samuti 
jagas ta soovitusi ja tõi näiteid valitud 
automudelite videote põhjal.
Koolitusel toimusid ka puhke- 
ja kohvipausid koos maitsvate 
sõõrikutega. Lõunapausil said meie 
kliendid einestada Hotell Euroopa 
buffees, kus saadi osa Hotell 
Euroopa kokkade suurepärastest 
maitseelamustest. 
AD Baltic AS tänab kõiki koolitusel 
osalejaid ning Hotell Euroopa´t 
koostöö eest!
Järgmiste kohtumisteni!

AD BALTIC AS-i KOOLITUS KOOSTÖÖS 
TOOTJATEGA SIDEM JA KYB
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2

BOSCH´i toodete tellimine otse 
tootja laost

Toode, mida on võimalik 
tellida otse tootja laost 

on märgitud “kollase 
majakese” ikooniga

1

3

Hoides hiirekursorit 
“kollase majakese” ikoonil, 
näete lisainformatsiooni 

saadaolevate tootekoguste 
ja tarnetingimuste kohta.

Maksumus kauba 
üleandmisel 
(koos KM-ga)

Minimaalne 
ostusumma alates 

millest on tarne 
tasuta (koos KM-ga)

Tarnepäevade 
arv 

(tööpäevad)
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ADCat´i kliendikonto seaded
1

2

3
Sissepääsu parooli 

muutmine on 
võimalik parooli 

muutmise lahtris.

customer

Klikkige kliendi 
ikoonil, et pääseda ligi 
kliendikonto profiilile.

4

Programm arvutab 
automaatselt 

jaemüügihinnad.

Üldistes seadetes 
märkige palun, 

millises formaadis 
soovite arveid 

saada.

Teil on vaja lahtrites märkida 
Teie ettevõtte  kaubandusliku 

juurdehindluse protsent 
( %)  kõikidele kaupadele  
või märkida kohandatud 

juurdehindluse protsent ( %) 
kaubagruppide kaupa.
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KÕIK JA ROHKEM VEEL - REHVIDE 
MONTAAŽ JA REMONT

Rehvide paigaldus- ja tihendusmaterjalid

Kõik on palju lihtsam, kui ei ole vaja muret tunda, kust leida sobivaid materjale. Seetõttu soovitame Teile 
kontsentreeritud elemente, mida on võimalik kasutada rehvide montaazil ja parandamisel.

Rattaraskus plekkvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Universalūs plieniniai klijuojami svareliai
5 g (60 g) 100 FE0660

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 FE0645HH

Tubeless ventiilid Pakendi sisu Tootekood

Ventiil TR413 100 TR413

Ventiil TR414 100 TR414

Ventiil TR415 100 TR415

Kroomitud ventiil TR413 100 TR413AC

Kroomitud ventiil TR414 100 TR414AC

Plastikkattega ventiil 1000 VC8

Teraskattega ventiil 1000 CAP16

Ventiili klapp 1000 9001

Kinnilöödavad rattaraskused plekkvelgedele ja valuvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Rattaraskused plekkvelgedele

5 g 100 STE005-FE

10 g 100 STE010-FE

15 g 100 STE015-FE

20 g 100 STE020-FE

25 g 100 STE025-FE

30 g 100 STE030-FE

35 g 50 STE035-FE

40 g 50 STE040-FE

45 g 50 STE045-FE

Rattaraskused valuvelgedele

5 g 100 ALL005-FE

10 g 100 ALL010-FE

15 g 100 ALL015-FE

20 g 100 ALL020-FE

25 g 100 ALL025-FE

30 g 100 ALL030-FE

35 g 50 ALL035-FE

40 g 50 ALL040-FE

45 g 50 ALL045-FE

Kinnilöödavad rattaraskused plekkvelgedele ja valuvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Rattaraskused plekkvelgedele

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Rattaraskused valuvelgedele

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445
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Rattaraskus plekkvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Universalūs plieniniai klijuojami svareliai
5 g (60 g) 100 FE0660

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 FE0645HH

Tubeless ventiilid Pakendi sisu Tootekood

Ventiil TR413 100 TR413

Ventiil TR414 100 TR414

Ventiil TR415 100 TR415

Kroomitud ventiil TR413 100 TR413AC

Kroomitud ventiil TR414 100 TR414AC

Plastikkattega ventiil 1000 VC8

Teraskattega ventiil 1000 CAP16

Ventiili klapp 1000 9001

Kinnilöödavad rattaraskused plekkvelgedele ja valuvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Rattaraskused plekkvelgedele

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Rattaraskused valuvelgedele

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445

Paigaldus-/tihenduspastad Tootekood
Rehvi paigalduspasta, 1 l 1 6005003
Rehvide monteerimispasta, standartne, 4 kg 1 ACRYLMED GREEN 4KG
Rehvide monteerimispasta lisaainetega (punane), 4 kg 1 ACRYLMED RED 4KG
Rehvide monteerimispasta lisaainetega (sinine), 4 kg 1 ACRYLMED BLUE 4KG
Musta värvi monteerimispasta, 5 kg 1 600BP05
Valget värvi monteerimispasta, 5 kg 1 600MP05
Valget värvi monteerimispasta, 3 kg 1 600MP03
Rehvitalk, 500 g 1 6007000
Hermeetik 1 2338103
Rehvi servatihenduspasta, 1 l 1 6005002

Plaastrid, tihendusnöörid ja “seened” Pakendi sisu Tootekood

Rehviparandus seened 6mm 24 3001006

Rehviparandus seened 8mm 20 3001008

Rehviparandus seened 9x50 mm 24 3001008

Tihendusnöörid, 204mm 25 2001103

Tihendusnöörid, 104 mm 50 2001102

Õhuke musta värvi tihenduspael 50 2001104

Kummist tihendusnöörid, 6 mm 60 3002006

Tihendusnöörid, 100 mm 60 H300003

Rehvi paranduslapid, 75x90mm 20 1003015

Rehvi paranduslapid, 75x125 mm 10 1003014

Rehvi paranduslapid, 65x115 mm 10 1003012

Rehvi paranduslapid, 55x75 mm 20 1003010

Ovaalsed rehvi paranduslapid, 90x45 mm 30 1001740

Ovaalsed rehvi paranduslapid, 74x37 mm 30 1001720

Ümmargused rehvi paranduslapid, 55 mm 30 1000550

Ümmargused rehvi paranduslapid, 30 mm 100 1000300

Plaastrid ümarate nurkadega, 35 mm 100 1002350

Diagonaalsed rehvi paranduslapid, 80 mm 20 1004102

Diagonaalsed rehvi paranduslapid, 60 mm 30 1004101

Monteerimise/paigaldamise töövahendid Pakendi sisu Tootekood
Hari 1 6001001
Rehvinaaskel 1 7001013
Kummi eemaldaja 1 7001029
Rullpaigaldaja 38 mmx3mm 1 7001030
Auguraspel 1 7001039
Liimi eemaldamise abivahend 1 7001053
Ventiili paigaldamise abivahend, tugevast terasest 1 8001070
Ventiili paigaldamise abivahend, tugevast plastikust 1 8001071
Standartne ventiili eemaldaja 1 8001051
Standartne ventiiliklapp/ventiili eemaldaja 1 8001050A
Ventiilikeerme taastaja 1 8001061
Rehvinööri nõel 1 7001050
Rehvinaaskel 1 7001010
Rehvide remondikomplektid  (nöörid, liimid, töövahendid) 12 2001102SK

Remontkeemia Pakendi sisu Tootekood
Rehvi parandusliim, kogus 5 l 1 6005000G
Rehvi parandusliim, kogus 1 l 1 6005000
Rehvi parandusliim, aerosool, kogus 400 ml 1 6005001
Tugeva toimega temperatuurikindel liim, 1 l 1 6006111
Tugeva toimega liim, 250 mm 1 6006101
Kiiresti kuivav rehviparanduse liim, 250 ml 1 2338104

Rehvide parandusmaterjalid

KÕIK JA ROHKEM VEEL - REHVIDE MONTAAŽ JA REMONT

Rehvide märgistamispliiatsid Pakendi sisu Tootekood

Kollane värvipliiats 1 2338102



10

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

C, E E, F 71-72  dB

• Optimiseeritud otsene mustridisain, mis tagab maksimaalse nakkuvuse isegi kõige 
karmimates talvetingimustes

• Optimiseeritud mustridisain, mis tagab parema sõidusoorituse jääl ja lumel

• Optimiseeritud pehme rehvisegu, mis maksimiseerib kontaktpinda

W616

Hankook´i rehvid 
AD Baltic AS-i tootevalikus

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

- - -

• Uued naastrehvid sõiduautodele.

• Tänu protektori agressiivselt suunatud mustrile on tagatud suurepärane juhitavus märjal  
   teekattel.

• Spetsiaalne naastude konstruktsioon tagab suurepärase rehvide töö kurvides.

• Protektori spetsiaalne muster soodustab vee ära juhtimist kontaktpunktist.

Winter i*Pike RS W419

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

C, E, F B, C 71-72  dB

• Uued talverehvid kompaktsetele ja keskmise suurusega sõiduautodele, tasakaalustatud  
   juhitavus kõikides talve tingimustes.

• 3D-sooned tagavad suurema sõidustabiilsuse, vähendades plokkide liikumist.

• “Aqua slush edge” sooned võimaldavad vältida akvaplaneerimist, suurendades rehvi ja   
   tee kokkupuutepinda.

Winter i*cept RS2 W452

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

- - -

• Naastrehvid kommertssõidukitele.

• Protektori agressiivselt suunatud muster.

• Tänu 3D-soonte tehnoloogiale parandatud haarduvus lumise teekattega.

• Tänu suuremale naastude hulgale tagatud ekspluateerimine lumel ning jääl.

Winter i*Pike RW09

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

C, E E, F 71-72  dB

• Optimiseeritud otsene mustridisain, mis tagab maksimaalse nakkuvuse isegi kõige 
karmimates talvetingimustes

• Optimiseeritud mustridisain, mis tagab parema sõidusoorituse jääl ja lumel

• Optimiseeritud pehme rehvisegu, mis maksimiseerib kontaktpinda

W616

Hankook´i rehvid 
AD Baltic AS-i tootevalikus

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

- - -

• Uued naastrehvid sõiduautodele.

• Tänu protektori agressiivselt suunatud mustrile on tagatud suurepärane juhitavus märjal  
   teekattel.

• Spetsiaalne naastude konstruktsioon tagab suurepärase rehvide töö kurvides.

• Protektori spetsiaalne muster soodustab vee ära juhtimist kontaktpunktist.

Winter i*Pike RS W419

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

C, E, F B, C 71-72  dB

• Uued talverehvid kompaktsetele ja keskmise suurusega sõiduautodele, tasakaalustatud  
   juhitavus kõikides talve tingimustes.

• 3D-sooned tagavad suurema sõidustabiilsuse, vähendades plokkide liikumist.

• “Aqua slush edge” sooned võimaldavad vältida akvaplaneerimist, suurendades rehvi ja   
   tee kokkupuutepinda.

Winter i*cept RS2 W452

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

- - -

• Naastrehvid kommertssõidukitele.

• Protektori agressiivselt suunatud muster.

• Tänu 3D-soonte tehnoloogiale parandatud haarduvus lumise teekattega.

• Tänu suuremale naastude hulgale tagatud ekspluateerimine lumel ning jääl.

Winter i*Pike RW09
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KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

C, E E, F 71-72  dB

• Optimiseeritud otsene mustridisain, mis tagab maksimaalse nakkuvuse isegi kõige 
karmimates talvetingimustes

• Optimiseeritud mustridisain, mis tagab parema sõidusoorituse jääl ja lumel

• Optimiseeritud pehme rehvisegu, mis maksimiseerib kontaktpinda

W616

Hankook´i rehvid 
AD Baltic AS-i tootevalikus

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

- - -

• Uued naastrehvid sõiduautodele.

• Tänu protektori agressiivselt suunatud mustrile on tagatud suurepärane juhitavus märjal  
   teekattel.

• Spetsiaalne naastude konstruktsioon tagab suurepärase rehvide töö kurvides.

• Protektori spetsiaalne muster soodustab vee ära juhtimist kontaktpunktist.

Winter i*Pike RS W419

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

C, E, F B, C 71-72  dB

• Uued talverehvid kompaktsetele ja keskmise suurusega sõiduautodele, tasakaalustatud  
   juhitavus kõikides talve tingimustes.

• 3D-sooned tagavad suurema sõidustabiilsuse, vähendades plokkide liikumist.

• “Aqua slush edge” sooned võimaldavad vältida akvaplaneerimist, suurendades rehvi ja   
   tee kokkupuutepinda.

Winter i*cept RS2 W452

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

- - -

• Naastrehvid kommertssõidukitele.

• Protektori agressiivselt suunatud muster.

• Tänu 3D-soonte tehnoloogiale parandatud haarduvus lumise teekattega.

• Tänu suuremale naastude hulgale tagatud ekspluateerimine lumel ning jääl.

Winter i*Pike RW09

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

C, E E, F 71-72  dB

• Optimiseeritud otsene mustridisain, mis tagab maksimaalse nakkuvuse isegi kõige 
karmimates talvetingimustes

• Optimiseeritud mustridisain, mis tagab parema sõidusoorituse jääl ja lumel

• Optimiseeritud pehme rehvisegu, mis maksimiseerib kontaktpinda

W616

Hankook´i rehvid 
AD Baltic AS-i tootevalikus

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

- - -

• Uued naastrehvid sõiduautodele.

• Tänu protektori agressiivselt suunatud mustrile on tagatud suurepärane juhitavus märjal  
   teekattel.

• Spetsiaalne naastude konstruktsioon tagab suurepärase rehvide töö kurvides.

• Protektori spetsiaalne muster soodustab vee ära juhtimist kontaktpunktist.

Winter i*Pike RS W419

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

C, E, F B, C 71-72  dB

• Uued talverehvid kompaktsetele ja keskmise suurusega sõiduautodele, tasakaalustatud  
   juhitavus kõikides talve tingimustes.

• 3D-sooned tagavad suurema sõidustabiilsuse, vähendades plokkide liikumist.

• “Aqua slush edge” sooned võimaldavad vältida akvaplaneerimist, suurendades rehvi ja   
   tee kokkupuutepinda.

Winter i*cept RS2 W452

KütuseKulu HaaKumine märja teeKatte Korral Väline müra

- - -

• Naastrehvid kommertssõidukitele.

• Protektori agressiivselt suunatud muster.

• Tänu 3D-soonte tehnoloogiale parandatud haarduvus lumise teekattega.

• Tänu suuremale naastude hulgale tagatud ekspluateerimine lumel ning jääl.

Winter i*Pike RW09
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Kasutades oma parimaid teadmisi ning tehnoloogiaid, garanteerib tootja IMPERIAL ja TRISTAR rehvide kõrget kvaliteedi. 
IMPERIAL ja TRISTAR rehvid on loodud Belgias ja neil on märgistus, et rehvid vastavad Euroopa Liidu standarditele.

Kütuse kasutamise efektiivsus: C 
Haakuvus märjal teekattel: C 

Väline veeremismüra: 69, 70 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C, E 
Haakuvus märjal teekattel: C 

Väline veeremismüra : 70-73 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: E 
Haakuvus märjal teekattel: C 
Väline veeremismüra: 75 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C 
Haakuvus märjal teekattel: E 
Väline veeremismüra : 72 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C 
Haakuvus märjal teekattel: C 

Väline veeremismüra: 69-71 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C 
Haakuvus märjal teekattel: E 
Väline veeremismüra : 72 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: E 
Haakuvus märjal teekattel: C 
Väline veeremismüra : 70 dB

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ja TRISTAR üldkirjeldus:



13

Kasutades oma parimaid teadmisi ning tehnoloogiaid, garanteerib tootja IMPERIAL ja TRISTAR rehvide kõrget kvaliteedi. 
IMPERIAL ja TRISTAR rehvid on loodud Belgias ja neil on märgistus, et rehvid vastavad Euroopa Liidu standarditele.

Kütuse kasutamise efektiivsus: C 
Haakuvus märjal teekattel: C 

Väline veeremismüra: 69, 70 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C, E 
Haakuvus märjal teekattel: C 

Väline veeremismüra : 70-73 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: E 
Haakuvus märjal teekattel: C 
Väline veeremismüra: 75 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C 
Haakuvus märjal teekattel: E 
Väline veeremismüra : 72 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C 
Haakuvus märjal teekattel: C 

Väline veeremismüra: 69-71 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C 
Haakuvus märjal teekattel: E 
Väline veeremismüra : 72 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: E 
Haakuvus märjal teekattel: C 
Väline veeremismüra : 70 dB

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ja TRISTAR üldkirjeldus:
Uniglory kaubamärgi puhul on tegemist kvaliteetrehvidega, mida toodetakse ühes juhtivamas tehases Hiinas, kasutades 
selleks naturaalseid materjale. Tehasel on kohapeal väga hea kvaliteedikontroll, mis tagab, et teie ostetud kaup on 
defektivaba. Lisaks valime ja disainime rehvide turvisemustreid väga põhjalikult, et tagada kliendile turvalisus, tõhusus 
ja mugavus, tuginedes üle maailma tegutsevate edasimüüjate ja aina kasvava autotööstuse tagasisidel ning meie endi 
trendide uurimisel on meil üha kasvav tootevalik, mis on eristab meid konkurentidest.     
    
Me pole lihtsalt rehvimüügiga tegelev ettevõte, vaid me oleme huvitatud tipptasemel toote arendamisest. Meie strateegia on 
luua esmalt kvaliteetne kaubamärk ja samal ajal teha koostööd üle maailma tegutsevate ainuõigusega edasimüüjatega, kes 
otsivad toodet, mis edendaks tarbijate suundumusi. Me otsime edasimüüjaid, kel on põhjalikud teadmised turust, et anda 
tagasisidet ja töötada koos meiega tunnustatud kaubamärgi väljatöötamisel.   
Meie eelised on järgmised:
·        sõltumatu teadus- ja arendustegevuse võimekus;      
·        prioriteet uute suuruste ja mustrite arendamisel lähtudes turunõudlusest;   
·        range turukaitse;        
·        100% tootevastutuskindlustus. 

UNIGLORY EELIS

ICE-CROSS
• Suurepärane pidurdusvõime – 

6% laiem turvise disain pakub 
ühtlast pidurdusala, suurendab 
pidurdusvõimet ja kulumiskindlust 
lumisel/jäisel pinnasel.

• Turvisemustri disain – suunatud  
muster ja naastudisain 
tagavad ideaalse pidurdus- ja 
haardevõime lumistes/jäistes 
tingimustes. 

ICE-BLADE
• Suurepärane sooritus jäisel ja 

lumisel teel
• Eriline naastuteta turvise ühend 

parandab oluliselt pidurdusvõimet 
talvel.

• Turvalisuse ja trendi 
kombinatsioon

• Peen lumehelbekujuline disain 
rehvi õlal ühendab moodsa 
välimuse ja ohutu sõidu, 
suurendades hõõrdejõudu rehvi 
õlal.

ICE-BREAKER
• Keskel asuv paljude Z-kujusid 

sisaldav muster parandab 
haardumist lume ja jääga, 
suurendades rehvilt äravoolu.

• Arvutiga optimeeritud 
komponentide süsteem 
maksimeerib rehvi sooritust, 
leides optimaalse kombinatsiooni 
turvisedisainist, rehvi kuju, 
materjalid ja konstruktsiooni.

Iga mustri eelis:
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嘀椀猀椀琀 甀猀㨀 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀⸀挀漀洀

䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀 ጠ 欀瘀愀氀椀琀攀攀琀爀攀栀瘀椀搀 Ḡ䴀愀搀攀 椀渀 䜀攀爀洀愀渀礀ᰠ

倀爀漀昀攀猀猀椀漀渀愀愀氀渀攀 樀愀 琀猀琀甀猀氀椀欀 瀀爀漀琀攀欀琀攀攀爀椀洀椀渀攀 漀渀 攀攀氀渀攀瘀愀琀攀氀 愀愀猀琀愀琀攀氀 琀漀栀甀琀甀椀搀 攀搀甀猀愀洀洀攀 琀攀椀渀甀搀⸀ 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀 漀渀 琀猀琀甀猀氀椀欀甀 
琀漀漀琀洀椀猀攀 瘀愀氀搀欀漀渀渀愀猀  欀漀最甀 䔀甀爀漀漀瀀愀猀 樀甀栀琀椀瘀愀氀 瀀漀猀椀琀猀椀漀漀渀椀氀⸀ 吀渀甀 猀椀氀洀愀瀀愀椀猀琀瘀愀氀攀 欀瘀愀氀椀琀攀攀搀椀氀攀 樀愀 匀愀欀猀愀洀愀愀氀 漀洀愀渀搀愀琀甀搀 栀攀愀氀攀 
洀愀椀渀攀氀攀 樀戀 猀攀攀 欀愀甀戀愀洀爀欀 欀愀 琀甀氀攀瘀椀欀甀猀 瀀جئ猀椀洀愀Ⰰ 樀愀 猀攀搀愀 瘀愀愀琀愀洀愀琀愀 䄀愀猀椀愀 愀氀愀搀攀氀琀 瀀爀椀渀攀瘀愀氀攀 漀搀愀瘀愀氀攀 欀漀渀欀甀爀攀渀琀猀椀氀攀⸀
䬀氀椀攀渀琀椀搀攀 欀爀最攀琀攀 渀甀搀洀椀猀琀攀 琀椀琀洀椀猀攀欀猀 氀戀椀瘀愀搀 欀椀欀 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀椀 爀攀栀瘀椀搀 㔀 琀漀漀琀洀椀猀攀琀愀瀀瀀椀㨀

                                              ⸀ 匀漀爀琀攀攀爀椀洀椀渀攀 樀愀 欀漀渀琀爀漀氀氀椀洀椀渀攀
                                                                                               䬀愀爀欀愀猀猀椀 欀漀渀琀爀漀氀氀椀琀愀欀猀攀 樀愀 琀攀猀琀椀琀愀欀猀攀 欀愀栀樀甀猀琀甀猀琀攀 猀甀栀琀攀猀 瘀愀猀琀愀瘀愀氀琀 瘀最愀 爀愀渀最攀琀攀氀攀    
                                                欀爀椀琀攀攀爀椀甀洀椀搀攀氀攀 ⠀猀栀攀愀爀漀最爀愀瀀栀礀⤀⸀ 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀椀 爀攀栀瘀椀搀攀 琀漀漀琀洀椀猀攀欀猀 欀愀猀甀琀愀琀愀欀猀攀 愀椀渀甀氀琀  
                                                琀椀瀀瀀欀氀愀猀猀椀 欀甀甀氀甀瘀愀琀攀 琀漀漀琀樀愀琀攀 欀瘀愀氀椀琀攀攀琀欀愀爀欀愀猀猀攀Ⰰ 洀椀氀氀攀 猀攀椀猀甀渀搀 瀀攀愀戀 漀氀攀洀愀 氀愀椀琀洀愀琀甀⸀

                                              ㈀⸀ 䬀愀爀攀猀琀愀洀椀渀攀
                                                䬀漀渀琀爀漀氀氀椀琀甀搀 欀愀爀欀愀猀猀椀搀 欀愀爀攀猀琀愀琀愀欀猀攀 樀愀 猀愀洀愀氀 愀樀愀氀 洀搀攀琀愀欀猀攀 琀椀猀愀甀琀漀洀愀愀琀猀攀琀攀     
                                                欀愀爀攀猀琀甀猀洀愀猀椀渀愀琀攀最愀⸀ 倀爀愀猀琀 欀愀爀攀猀琀甀猀瀀爀漀琀猀攀猀猀椀 欀漀渀琀爀漀氀氀椀琀愀欀猀攀 欀椀欀椀搀攀 欀愀爀欀愀猀猀椀搀攀     
                                                琀愀猀愀欀愀愀氀甀猀琀愀琀甀猀 猀瀀攀琀猀椀愀愀氀猀攀琀攀 戀愀氀愀渀猀猀攀攀爀椀洀椀猀洀愀猀椀渀愀琀攀最愀 جئ氀攀⸀

㌀⸀㌀⸀ 䬀愀爀欀愀猀猀椀搀攀 欀愀琀洀椀渀攀
    伀洀愀 欀爀最攀欀瘀愀氀椀琀攀攀琀猀攀 欀甀洀洀椀猀攀最甀 猀愀愀瘀愀搀 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀椀 爀攀栀瘀椀搀 欀愀栀攀 攀爀椀渀攀瘀愀 欀愀琀洀椀猀洀攀攀琀漀搀椀 欀愀猀甀琀愀洀椀猀攀 琀甀氀攀洀甀猀攀渀愀⸀                                      
    Ḡ䌀愀洀攀氀戀愀挀欀ᰠⴀ洀攀攀琀漀搀椀 瀀甀栀甀氀 欀愀渀琀愀欀猀攀 欀甀洀洀椀欀椀栀琀 愀甀琀漀洀愀愀琀猀攀 愀瀀氀椀欀愀愀琀漀爀椀 愀戀椀氀 瘀攀攀爀攀瀀椀渀渀愀氀攀⸀ 匀攀攀樀甀甀爀攀猀 欀漀渀琀爀漀氀氀椀琀愀欀猀攀        
   瀀攀愀氀攀欀愀渀琀愀瘀愀 欀椀栀椀 瀀愀欀猀甀猀琀 樀愀 爀攀栀瘀椀 جئ洀戀攀爀洀琀甀 氀愀猀攀爀洀琀攀猀攀愀搀洀攀 愀戀椀氀 瀀椀搀攀瘀愀氀琀⸀ 
   伀爀戀椀琀爀攀愀搀ⴀ洀攀攀琀漀搀椀 瀀甀栀甀氀 欀愀渀琀愀欀猀攀 欀甀洀洀椀猀攀最甀 欀愀爀欀愀猀猀椀氀攀 洀椀琀洀攀琀攀 瀀爀攀琀攀 愀樀愀氀 欀椀琀猀愀 
   爀椀戀愀渀愀 樀愀 جئ氀攀欀愀琀琀攀最愀⸀ 䬀愀琀洀椀猀瀀爀漀琀猀攀猀猀椀 樀氀最椀戀 渀甀琀椀欀愀猀 欀愀愀洀攀爀愀猀جئ猀琀攀攀洀⸀

㐀⸀ 䬀甀甀洀甀琀愀洀椀渀攀
        匀攀氀 洀漀攀氀 攀琀琀攀瘀愀氀洀椀猀琀愀琀甀搀 琀漀漀爀椀欀甀搀 瘀甀氀欀愀渀椀猀攀攀爀椀琀愀欀猀攀 欀甀甀洀甀琀甀猀瀀爀攀猀猀椀搀攀 愀戀椀氀⸀ 匀攀攀 
    琀琀氀攀洀椀猀攀琀愀瀀瀀 攀椀 攀爀椀渀攀 猀攀氀氀攀猀琀 攀琀愀瀀椀猀琀Ⰰ 洀椀搀愀 欀愀猀甀琀愀琀愀欀猀攀 甀甀琀攀 爀攀栀瘀椀搀攀 琀漀漀琀洀椀猀攀氀⸀ 
    一椀椀 猀愀愀搀愀欀猀攀 甀甀猀 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀椀 爀攀栀瘀Ⰰ 洀椀猀 漀渀 瘀爀爀攀氀搀愀瘀 甀甀攀 爀攀栀瘀椀最愀 樀愀 樀琀愀戀 琀愀氀瘀攀氀 
    欀愀猀甀琀愀搀攀猀 洀渀攀搀 欀瘀愀氀椀琀攀攀琀猀攀搀 欀愀甀戀愀洀爀最椀搀 椀猀攀最椀 猀攀氀樀愀琀愀栀愀⸀

㔀⸀ 嘀椀椀洀椀猀琀氀攀洀椀渀攀
    倀漀漀氀愀甀琀漀洀愀愀琀猀攀搀 欀椀搀愀攀攀洀愀氀搀甀猀洀愀猀椀渀愀搀 愀渀渀愀瘀愀搀 爀攀栀瘀椀搀攀氀攀 瘀椀椀洀愀猀攀 氀椀栀瘀椀⸀ 栀攀 琀攀琀愀瀀椀 欀椀最甀猀 攀攀洀愀氀搀愀琀愀欀猀攀 جئ氀攀氀椀椀最猀攀搀                        
    欀甀洀洀椀樀最椀搀 樀愀 琀攀猀琀椀琀愀欀猀攀 爀攀栀瘀椀 瀀爀氀攀洀椀猀ⴀ 樀愀 爀栀甀漀洀愀搀甀猀椀⸀ 匀攀攀樀爀攀氀 漀渀 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀椀 爀攀栀瘀 氀瀀瀀欀氀椀攀渀搀椀氀攀 琀愀爀渀椀洀椀猀攀欀猀 瘀愀氀洀椀猀⸀

䬀椀渀最ⴀ䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀椀 爀攀栀瘀椀搀攀 琀漀漀琀洀椀渀攀 瘀愀猀琀愀戀 爀愀渀最攀琀攀氀攀 猀愀欀猀愀 欀瘀愀氀椀琀攀攀搀椀攀攀猀欀椀爀樀愀搀攀氀攀 樀愀 猀攀搀愀 欀漀渀琀爀漀氀氀椀戀 樀愀 吀嘀ⴀ一漀爀搀 瘀氀樀愀猀琀愀戀 猀攀氀氀攀 欀漀栀琀愀 
欀瘀愀氀椀琀攀攀搀椀樀甀栀琀椀洀椀猀猀جئ猀琀攀攀洀椀氀攀 䤀匀伀 㤀　　㨀㈀　㔀 瘀愀猀琀愀瘀愀 猀攀爀琀椀椀欀愀愀搀椀⸀ 䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀椀 爀攀栀瘀攀 欀漀渀琀爀漀氀氀椀戀 Ḡ氀戀椀 樀愀 氀栀欀椀ᰠ 欀愀 猀氀琀甀洀愀琀甀 
欀愀琀猀攀氀愀戀漀爀 一漀爀搀Ⰰ 欀攀猀 欀椀渀渀椀琀愀戀 渀攀渀搀攀 欀瘀愀氀椀琀攀攀琀椀Ⰰ 洀椀猀 جئ氀攀琀愀戀 猀攀愀搀甀猀攀最愀 攀琀琀攀渀栀琀甀搀 渀漀爀洀攀 樀愀 瀀愀欀甀戀 漀氀甀氀椀猀攀氀琀 猀甀甀爀攀洀愀琀 琀甀爀瘀愀氀椀猀甀猀琀⸀

䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀椀 欀瘀愀氀椀琀攀攀琀 䴀䄀䐀䔀 䤀一 䜀䔀刀䴀䄀一夀

䬀椀渀最ⴀ䴀攀椀氀攀爀
ⴀ 䴀愀搀攀 椀渀 䜀攀爀洀愀渀礀
ⴀ 刀漀栀欀攀洀 欀甀椀 㘀　 愀愀猀琀愀琀 欀漀最攀洀甀猀椀 爀攀栀瘀椀搀攀 琀漀漀琀洀椀猀攀氀
ⴀ ⴀ 䴀漀漀搀猀愀椀洀愀琀攀 琀攀栀渀椀氀椀猀琀攀 瘀愀栀攀渀搀椀琀攀 樀愀 琀漀漀琀洀椀猀洀攀攀琀漀搀椀琀攀 
   欀愀猀甀琀愀洀椀渀攀 琀愀最愀戀 攀猀洀愀欀氀愀猀猀椀氀椀猀攀 欀瘀愀氀椀琀攀攀搀椀
ⴀ 匀愀欀猀愀洀愀愀 䴀漀漀琀漀爀猀椀搀甀欀椀琀攀 䄀洀攀琀椀 瀀漀漀氀琀 瘀氀樀愀 愀渀琀甀搀 
   䔀䌀䔀ⴀ琀جئجئ戀椀欀椀渀渀椀琀甀猀渀甀洀戀爀椀搀 　㠀刀ⴀ　　 　　㈀ 樀愀 　㤀刀ⴀ　　 　　㈀
ⴀ 吀嘀ⴀ一漀爀搀 椀ᤠ 瀀漀漀氀琀 猀攀爀琀椀椀琀猀攀攀爀椀琀甀搀Ⰰ 渀漀爀洀椀氀攀 䐀䤀一 䤀匀伀 㤀　　㨀㈀　㔀 瘀愀猀琀愀瘀 
   欀瘀愀氀椀琀攀攀搀椀樀甀栀琀椀洀椀猀猀جئ猀琀攀攀洀 
ⴀ 䬀愀琀猀攀氀愀戀漀爀 一漀爀搀 䜀洀戀䠀 欀椀渀渀椀琀愀戀 琀漀漀琀攀 欀瘀愀氀椀琀攀攀琀椀Ⰰ 洀椀猀 جئ氀攀琀愀戀 猀攀愀搀甀猀攀最愀 
   攀琀   攀琀琀攀渀栀琀甀搀 渀漀爀洀攀 樀愀 瀀愀欀甀戀 漀氀甀氀椀猀攀氀琀 猀甀甀爀攀洀愀琀 琀甀爀瘀愀氀椀猀甀猀琀
ⴀ 匀甀甀爀攀猀 瘀愀氀椀欀甀猀 攀爀椀渀攀瘀愀猀 洀搀甀猀 猀甀瘀攀ⴀⰀ 琀愀氀瘀攀ⴀ 樀愀 甀渀椀瘀攀爀猀愀愀氀爀攀栀瘀攀
ⴀ 刀攀栀瘀椀搀攀 猀甀甀爀攀瀀爀愀猀攀搀 漀洀愀搀甀猀攀搀
ⴀ 吀漀漀搀攀琀甀搀 欀攀猀欀欀漀渀搀愀 樀愀 爀攀猀猀甀爀猀猀攀 猀猀琀攀猀 
ⴀ 䠀椀渀渀愀 樀愀 欀瘀愀氀椀琀攀攀搀椀 猀甀甀爀攀瀀爀愀渀攀 猀甀栀攀
ⴀ ㈀ 愀愀猀琀愀琀 最愀爀愀渀琀椀椀搀 
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Laufenn’i tootemargi eesmärk on 
tagada klientide täielik rahulolu, 
pakkudes erinevate vajaduste ja 
nõudmistega tarbijatele mõeldud 
tootesarja. Laufenn’i rehvid on 
loodud spetsiaalselt Euroopa 
turule. Neid toodetakse kaasaegses 
tootmistehases Ungaris. Rehvid 
ilmuvad Euroopas müügile 2016. 
aasta kevadel.

Teatas ettevõte Hankook premium-
klassi rehvide tootja, uue Laufenn’i 
nimelise tootemargi loomisest, mis 
hakkab pakkuma Euroopa turule 
mõeldud tooteid. See teave tehti 
avalikuks ettevõtte pressikonverentsi 
käigus, mis toimus Saksamaal 
Maini-äärses Frankfurdis peetud 66. 
rahvusvahelise autonäituse (IAA) 
raames. Esitleti ka Laufenn’i tootesarja 
ja tootemargi strateegiat. See rõhutab 
ettevõtte Hankook Tire pühendumist 
klientide mitmesuguste vajaduste 
rahuldamisele.
Laufenn pakub laias valikus 
kvaliteetseid rehve, mis õigustavad 
end igasugustes oludes. Rehvid on 
mõeldud väärtusi, kvaliteeti ja stiili 
hindavale tarbijale. Uus tootemark 
rõhutab sümboolselt ja konkreetselt 
ettevõtte Hankook visiooni, mille 
eesmärk on tegevuse laiendamine 
üleilmsel autoturul.
Laufenn’i tootesortiment on loodud 
mõeldes Euroopa turu vajadustele. 
Toodete väljatöötamisel etendas 
olulist rolli Saksamaal Hannoveris 
asuv ettevõtte Hankook Euroopa 
Tehnikakeskus (ETC). Laufenn’i 
tootemargi rehve hakatakse tootma 
tehnoloogiliselt täiustatud tehases 
Ungaris. See on üks kaasaegsemaid 
seda tüüpi tehaseid maailmas, mis 
on spetsialiseerunud kõrgklassi 
sõiduauto-, maasturi- ja kergveoki 
rehvide tootmisele Euroopa turule. 
Laufenn’i tooted ilmuvad müügile kogu 

ETTEVÕTE HANKOOK TIRE ESITLEB 
EUROOPA TURULE MÕELDUD 
LAUFENN’I TOOTEID: UUSI VÄÄRTUSI 
LOOV UUS REHVIDE TOOTEMARK

Euroopas 2016. aasta kevadel.
„Laufenn’i rehvid tähendavad uut 
kvaliteeti Euroopa turul”, räägib 
Ho-Youl Pae, Hankook Tire juht 
Euroopas. „Tootemarki arendatakse 
tasakaalustatult, meie strateegilised 
jõupingutused keskenduvad aga 
Euroopa klientide erinevatele 
vajadustele vastamisele. Kavatseme 
jätkata investeerimist ning muuta 
Laufenn’i oluliseks „tegijaks”, mis 
tagab klientidele praktilised väärtused, 
mida nad vajavad”.
Laufenn’i tootemark on mõeldud 
teadlikule ja säästlikule tarbijale. See 
hõlmab hoolikalt valitud kvaliteetseid 
tooteid, mis sobivad mitmesuguste 
vajadustega klientidele tänu nende 
näitajate pidevale täiustamisele ja 
parendamisele. Esialgu on Laufenn’i 
tootevalikus viis tooteseeriat: S FIT 
EQ (suverehvid kõrgete näitajatega 
sõiduautodele suuruses 15−19 tolli), 
G FIT EQ (suverehvid turistiklassi 
sõiduautodele suuruses 13−17 
tolli), X FIT VAN (suverehvid 
maas tu r i te le /pak iau tode le 
suuruses 14−16 tolli), i FIT 
(Kesk- ja Lääne-Euroopa 
turule mõeldud naastudeta 
talverehvid sõiduautodele/
maasturitele suuruses 
13−18 tolli) ning i FIT ICE 
(Skandinaavia/Venemaa 
turule mõeldud naastudega 
talverehvid sõiduautodele/
maasturitele suuruses 
13−18 tolli).
 

Teave Laufenn’i tootemargi 
kohta
Laufenn on uus tootemark, 
mis ilmus Euroopa turule 
2015. aastal. Selle margi 
tooted tagavad klientidele 
lihtsuse, garanteerides ühtlasi 

optimaalsed sõiduparameetrid ja 
-kogemuse. Laufenn’i tootemark 
rõhub rehvide põhiväärtustele ja 
funktsionaalsusele. Tootevalik hõlmab 
erinevate vajadustega tarbijatele 
mõeldud praktiliste toodete täielikku 
sortimenti, sh radiaalrehve kõrgete 
näitajatega sõiduautodele,. maasturitele, 
ja kergveokitele sõitmiseks nii suvel 
kui ka talvel. Laufenn on ettevõtte 
Hankook Tire uus tootemark. See 
võimaldab tagada usaldusväärse 
kvaliteedi ja teeninduse alates uurimis- 
ja arendustööde ning tootmise etapist 
kuni kvaliteetse klienditeeninduseni, 
mis hõlmab tervikgarantiid kooskõlas 
ettevõtte Hankook Tire poliitikaga.
Rohkem teavet Laufenn’i tootemargi 
kohta saab veebilehelt www.laufenn.com.
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M A D E  T O  F E E L  G O O D.

UltraGrip 
Ice SUV

UltraGrip 
Ice 2

UltraGrip 
Ice Arctic SUV

UltraGrip 
Ice Arctic

PÕHJAMAINE 
LINNAMAAS-
TURI NAAST-

REHV

UUS  
PÕHJAMAINE 

LINNAMAASTURI 
LAMELLREHVPÕHJAMAINE 

NAASTREHV
PÕHJAMAINE
 LAMELLREHV

Ainulaadset 
naastutehnoloogiat 
kasutav 
linnamaasturirehv, mis 
tagab maksimaalse 
haarduvuse.

Ainulaadset 
naastutehnoloogiat 
kasutav naastuline 
tšempion, mis tagab 
jäisel teel lühema 
pidurdusteekonna.

Suurepärase 
pidurdusteekonna 
ja juhitavusega 
rehv, mis on tulnud 
mitme katse 
võitjaks.

Põhjamaine 
linnamaasturirehv, mis 
pakub suurepärast 
haarduvust jääl ja lumel 
ka ekstreemsetes 
talveoludes.

100%

MADE TO FEEL GOOD 
GUARANTEE

 115 uuendusi täis aastat 
 on Goodyeari talve tundma 
 õpetanud 
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ja juhitavusega 
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pakub suurepärast 
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100%

MADE TO FEEL GOOD 
GUARANTEE

 115 uuendusi täis aastat 
 on Goodyeari talve tundma 
 õpetanud 

Rehv on toRoidaalse kujuga kummist 
valmistatud osa, mida veljele 
paigaldatuna kasutatakse paljude 
sõidukite ja seadmete juuRes. Rehv 
koosneb peamiselt kummist valmistatud 
kestast, mis on õhku täis. Rehvi 
funktsioon on toestada sõidukit ja selle 
Raskust.
tänapäeval on enamik sõiduauto- 
ja veoautoRehvid RadiaalRehvid, 
mis koosnevad täispuhutavat 
membRaani katvast RehvituRvisest, 
pRaktiliselt mittevenivast vööst ja 
Radiaalselt oRienteeRitud kaaRjast 
konstRuktsioonist, lisaks veel mõnedest 
samuti mittevenivatest RehviRantidest, 
mis puutuvad kokku teise jäiga elemendi 
- veljega. tuntakse ka teist tüüpi 
Rehve - diagonaalRehve, mille kihid on 
diagonaalse paigutusega. neid Rehve 
kasutatakse peamiselt veoautodel.

Rehvis kasutatavad materjalid

Tänapäeval on rehvid segatooted, mis koosnevad peamiselt kummi- ja 
tekstiiliühenditest ning terastugevdustest. Rehvi tootmiseks kasutatakse 
järgnevaid materjale:

1. Kummi (looduslik ja sünteetiline kummi) . . . . . . . . . . . ... . . . .  . . . . . 41%

2. Täiteained (tahm, ränidioksiid, süsinik, kriit …) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%

3. Tugevdusmaterjalid (teras, polüester, kunstsiid, nailon) . . . . . . . .. . . 15%

4. Plastifitseerivad ained (õlid ja vaigud). . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . .6%

5. Kemikaalid vulkaniseerimiseks (väävel, tsinkoksiid, erinevad muud ke-
mikaalid) . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 6%

6. Vananemisvastased ained ja muud kemikaalid . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
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Rehvi komponendid

REHVI MÕJU SÕIDUKI SOORITUSVÕIMELE

Rehvi sooritusvõimele esitatavad nõuded

• Kandevõime.
• Pehmendamine.
• Mootori veojõu edastamine. 
• Pidurdusjõud.
• Juhtimistundlikkus.
• Juhitavuse tagamine.
• Veojõud kõikidel maastikel (maanteedel, mudas, rohus, killustikul, 

kruusal, liival, jääl, lumes)
• Vastupidavus ja mõõtmete stabiilsus.
• Haarduvus.
• Külgede kaitsmine.
• Torkekindlus.

Kaasaegne rehv koosneb järgmistest komponentidest:

Rehvimustri/vöö sõlm järgmiste osadega: 
1. Rehvimuster – tagab suure läbisõidu, hea haardevõime ja vee väl-

jatõrjumise
2. Liitekohtadeta pealiskoordid – võimaldavad suurt kiirust
3. Terasvöökoordid – optimeerivad sõidusuuna stabiilsust ja veere-

takistust

Korpus, järgmiste osadega: 
4. Tekstiilkoort – reguleerib siserõhku ja säilitab rehvi kuju
5. Sisevooder – muudab rehvi õhukindlaks
6. Külg – kaitseb väliskahjustuste eest
7. Randitugevdus – parandab sõidusuuna stabiilsust ja täpset juhi-

tavust
8. Randiots – parandab sõidusuuna stabiilsust, juhitavust ja mugavust
9. Randisüdamik – tagab kindla paigalduse veljele
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Küljetähised – standardsed ja seadusega nõutavad

Transpordiamet (USA asutus, mis teostab rehvide ohutus-
standardite järelvalvet)
USA nominaalse maksimumkoormuse väärtus
(615 kg ratta kohta = 1356 naela) kus 1 nael = 0.4536 kg
Rehvimuster: selle all asub 4 koordikihti
1 polüesterkiht, 2 terasvöökihti, 1 polüamiidkiht 
Külg: rehvi korpus koosneb 1 polüesterkihist
USA maksimaalse rehvirõhu piirväärtus 51 psi (1 bar = 14,5 
psi) Tarbijatele määratud informatsioon põhineb võrd-
lusväärtustel standardsete võrdlusrehvidega (standardsed 
katsetamisprotseduurid)
Rehvimustri kulumine: rehvi ligikaudne eeldatav tööiga USA 
standardkatsete alusel (% võrdlusrehvi väärtusest)
Haardevõime: A, B või C = rehvi pidurdusvõime märjal 
teepinnal
Temperatuur: A, B või C = rehvi temperatuuri stabiilsus 
suuremal katsetamiskiirusel. C on piisav USA eeskirjade 
nõuete täitmiseks
Brasiilia tähis
Hiina tähis

Tootja (kaubamärk või logo)
Toote nimetus
Suurusetähis
205 = Rehvi laius mm
55 = Kõrguse ja laiuse suhe protsentides
R = Radiaalkonstruktsioon
16 = Velje läbimõõt tollides (kood)
91 = Koormusindeks     (22 lk)
  V = Kiirusindeks    (22 lk)
Lohvita radiaalrehv
Continental rehvid tähistatakse vastavalt rahvusvahelistele 
eeskirjadele. Küljele märgitakse ring, mille sees asub 
E-täht ja ühtlustamisriigi number. Sellele tähisele järgneb 
mitmekohaline ühtlustamisnumber. 
nt E4 e4 (4 = Holland)
Tootja kood: Rehvitehas, rehvi suurus ja tüüp
Valmistamisaeg (nädal/aasta)
2013 tähendab 2013. aasta 20. nädalat
T.W.I.: Rehvi kulumise indikaator. Üle peasoonte jooksevad 
väikesed kõrgendatud ribad. Ribade kõrgus on 1,6 mm 
ja rehvi kulumisel muutuvad need järk-järgult ülejäänud 
rehvimustriga ühetasaseks
Valmistamisriik
Kogu muu informatsioon kehtib Euroopa-väliste riikide osas:

1
2
3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

17
18

Lühendid
DOT = USA Transpordiamet

ETRTO = Euroopa Rehvide ja Velgede Tehniline Organisatsioon, 
Brüssel

ECE = Euroopa Majanduskomisjon (ÜRO asutus Genfis)

FMVSS = Föderaalsed mootorsõidukite ohutusstandardid (USA 
ohutusseadustik)

14

15

16
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Lisaks kolmele EL´i rehvimärgistuse põhikriteeriumile on veel 
mitmeid jõudlustegureid, millega tuleb tõeliselt esmaklassilise rehvi 
valmistamisel arvestada. See annab üha rohkem põhjust viidata 
muudele allikatele, nagu näiteks rehvikatsetused, tootja materjal ja 
müüjate soovitused, lisaks EL´i rehvimärgistusele.

Eelkõige talverehvide korral on EL´i rehvimärgistusel üksnes piiratud 
tähtsus, sest puudub informatsioon talviste omaduste kohta nagu 
haarduvus lumel ning pidurdusvõime lumel ja jääl.

Usaldage rehvikatsetusi:
•  Ajakirjade teostatud sõltumatud katsetused hõlmavad rohkem 

kui kolme kriteeriumit, mistõttu need on jätkuvalt oluliseks 
informatsiooniallikaks

•  Continental rehvid on hõivanud paljude aastate vältel nendes 
katsetustes kõrgeid kohti

EL rehvimärgistusel on üksnes piiratud tähtsus:
•  Kõik rehvid, millel on head EL´i rehvimärgistuse väärtused, ei pruugi 

tingimata näidata ka häid katsetulemusi
•  Rehvi valimisel tuleb arvesse võtta kõiki kriteeriume

Katsekriteeriumid EL´i rehvimärgistus Rehvikatsetused
Talvised omadused
Haarduvus lumel ●
Juhitavus ●
Pidurdusvõime lumel/jääl ●
Kuivad tingimused
Sõidustabiilsus ●
Juhitavus ●
Pidurdusvõime ●
Märjad tingimused
Vesiliug pikisuunas ●
Vesiliug külgsuunas ●
Juhitavus ●
Pidurdusvõime ● ●
Müra
Sees ● ●
Väljas ● ●
Veeretakistus ●
Kulumine ●
Suur kiirus ●
PAH õlitase ●
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Erinevates õigusaktides on rehvidele sätestatud alljärgnevad nõuded:
direktiiv 92/23, lisa IV:
• Sõidukile paigaldatud kõik rehvid peavad olema ühesuguse ehitusega, nt 

radiaalrehvid;
• Ühele sillale paigaldatud kõik rehvid peavad olema sama tüüpi, ehituse ja 

kategooriaga ning valmistatud sama tootja poolt. 
Kuninga määruses 736/1988, lisa 1 artikkel 6, mis viitab 
muudatustele, on sätestatud alljärgnevad nõuded:

• Kandevõime indeks peab olema võrdne originaalrehvi kandevõime indeksiga 

või olema sellest suurem;
• Kiirusindeks peab olema võrdne originaalrehvi kiirusindeksiga või olema 

sellest suurem;
• Välisläbimõõt peab olema sama.
Liikluseeskirjade punkti 212 osas D on sätestatud:
• Turvisemustri minimaalne jääksügavus võib olla 1,6 mm

KEHTIVAD EL’i EESKIRJAD

Rehvimärgis Euroopas

1. Novembril 2012. aastal jõustus rehvimärgistust käsitlev Euroopa 
Ühenduse määrus 222/2009. See märgistussüsteem on uus seadusest 
tulenev nõue rehvide klassifitseerimiseks. See kohaldub maasturite, 
sõiduautode, kaubikute, veoautode ja busside rehvidele. Standardse 
rehvimärgistuse nõue ei kohaldu muuhulgas protekteeritud naast- ega 
võidusõidurehvidele. See määrus võimaldab hinnata kolme põhiomadust, 
aidates kliendil seeläbi eristada hea ja halva kvaliteediga rehvi.

Need kolm põhiomadust, mida hinnatakse on kütusekulu, haardumine 
märjal teel ja väline veeremüra. Kuna märgis sarnaneb tarbijate seas 
tuntud energiamärgisele, mida kasutatakse kodumajapidamisseadmetel, 
on tarbijal sellest lihtsam aru saada. 

Kütusekulu: ehk energiatõhusus või veeretakistus. Mida väiksem 
on veeretakistus, seda väiksem on kütusekulu ehk seda suurem on 
energiatõhusus. Veeretakistuse mõõtmiseks paigaldatakse rehv rullikule. 
Katses simuleeritakse liikumist kiirusel 80 km/h, kusjuures rehvile rakenduv 
koormus on 80% rehvi koormusvõimsusest. Veeretakistust mõõdetakse 
kilogrammides tonni kohta (kg/t).

Haarduvus märjal teel: selles katses määratakse rehvi haarduvus 
märjal pinnal. Katses mõõdetakse pidurdusmaad kiiruselt 80 km/h 
kiiruseni 20 km/h teel, mis on kaetud 0,5 kuni 1,5 mm paksuse veekihiga. 
Katse tulemuste põhjal antakse rehvile hinnang vahemikus 1,9 kuni 1,55.
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Kütusekulu 
Väiksem veeretakistus säästab kütust ja vähendab CO2 heitkoguseid: 
• Kütusekulu 6,6 l/100 km tähendab säästu kuni 1,5 l klassi kohta 
• See säästab 1000 km kohta kuni 6,6 l

Ohutus
Haarduvus märgades tingimustes on sõidu ajal ohutuse tagamiseks oluline: 
• Pidurdusteekond klassi kohta on 3 kuni 6 meetrit pikem 
• Kokkupõrkekiirus klassi kohta on kuni 25 km/h suurem 
• Pidurdusteekonna erinevus A ja F vahel on kuni 18 meetrit 
• Jääkkiiruse erinevus A ja F vahel on kuni 49 km/h 
• Kokkupõrge kiirusega 25 km/h võrdub kukkumisega 2,5 meetri kõrguselt

Müratase: selles katses mõõdetakse rehvide välist veeremüra. Katses 
pannakse rajajoone servale mikrofon, mis mõõdab kiirusel 80 km/h tunnis 
liikuva sõiduki veeremüra. Mürataset mõõdetakse detsibellides (dB).

Kiirusindeks

See on tähest koosnev kood, mis näitab rehvile lubatud maksimaalset 
kiirust. See teave on märgitud rehvi külgseinale. 

Täht Maksimumkiirus Täht Maksimumkiirus
L Kuni 120 km/h T Kuni 190 km/h
M Kuni 130 km/h U Kuni 200 km/h
N Kuni 140 km/h H Kuni 210 km/h

Täht Maksimumkiirus Täht Maksimumkiirus
P Kuni 150 km/h V Kuni 240 km/h
Q Kuni 160 km/h W Kuni 270 km/h
R Kuni 170 km/h Y Kuni 300 km/h
S Kuni 180 km/h ZR >240 km/h
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Koormusvõime indeks

See on numbritest koosnev kood, mis vastab rehvi maksimaalsele 
kandevõimele lubatud kiirusindeksi juures. See teave on märgitud 

tootja poolt spetsifitseeritud rehvi külgseinale.

Kandevõime 
indeks

kg Kandevõime 
indeks

kg

60 250 88 560
61 257 89 580
62 265 90 600
63 272 91 615
64 280 92 630
65 290 93 650
66 300 94 670
67 307 95 690
68 315 96 710
69 325 97 730
70 335 98 750
71 345 99 775
72 355 100 800
73 365 101 825

Kandevõime 
indeks

kg Kandevõime 
indeks

kg

74 375 102 850
75 387 103 875
76 400 104 900
77 412 105 925
78 425 106 950
79 437 107 975
80 450 108 1000
81 462 109 1030
82 475 110 1060
83 488 111 1090
84 500 112 1120
85 515 113 1150
86 530 114 1180
87 545 115 1210

Vahetamise/teist tüüpi rehvide kasutamise põhireeglid

Kulunud rehvide asendamisel uutega tuleb silmas pidada, et vastavalt 
kehtivatele eeskirjadele peavad uued rehvid olema samaväärsed. 
Selline samaväärsus peab vastama alljärgnevatele tingimustele:
•  Kandevõime indeks peab olema sama või suurem;
•  Kiirusindeks peab olema sama või suurem;
•  Välisläbimõõt peab olema sama, lubatud kõrvalekalle on +-3%.
Lubatud on paigaldada teise läbimõõduga velg koos teise mõõduga 

rehviga. Samaväärsused on standardiseeritud Euroopa Rehvide ja 
Velgede Tehnilise Organisatsiooni (ETRTO) poolt.
See organisatsioon uurib kõikide rehvide võimalikku samaväärsust, 
võttes aluseks originaaltootja rehvi ümbermõõdu, millele rakendatakse 
marginaal +/- 2%.

Sõidukitootjad lubavad oma sõidukitel kasutada erineva mõõduga 
rehve. Vastavad andmed on sõiduki tehnoülevaatuse dokumentides.

Põhinõuded rehvide vahetamisel/teist tüüpi rehvide 
kasutamisel

•  Jälgige, et uue rehvi kandevõime indeks ja kiirusindeks on sama või 
suurem kui konkreetse sõiduki standardrehvil;

•  Pidage meeles, et rehvi ristlõikesuhte vähenedes suureneb laiuse 
osa;

•  Velje laius ja läbimõõt peavad vastama ETRTO soovitustele;
•  Veenduge, et vahetamiseks valitud rehv ei puutu vastu kere osi või 

amortisaatoreid, sh ei mõjuta pöörderaadiust ega kandevõimet;

•  Kui soovite paigaldada kette, on vaja lisaruumi;
•  Teist tüüpi rehvide kasutamisel tuleb järgida kehtivaid eeskirju.
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Lämmastik on inertne mittepõlev gaas, mis tähendab, et see on paljudes 
olukordades hapnikust oluliselt ohutum. Teisalt on see kuiv gaas 
võrreldes tavalise õhuga, mis on märg gaas. Seega aitab see vältida 
mõnede rattaosade, sh ka velgede ja rehvi terasvööde oksüdeerumist,  
säilitades seeläbi paremini kummi omadusi ja elastsuse.
Maakera atmosfääris on seda gaasi 78%, hapnikku 21% ja muid gaase 
1%.
Rehvi täitmine lämmastikuga parandab rehvi tööomadusi, pikendab 
selle kasutusiga ja suurendab sõiduki ohutust. Lämmastikuga täitmise 
eelised:

•  Rehvis püsib soovitatud rõhk kauem;
•  Rehvide tööomadused paranevad, sest rehvid tagavad parema 

haarduvuse teepinnaga ja lüheneb pidurdusmaa;
•  Väheneb kütusekulu, mille tulemusel vähenevad ka CO2 heitmed;
•  Ühilduvus igat tüüpi rehvidega, seda olenemata rehvi mõõtudest;
•  Väheneb purunemisoht;
•  Rehvid kuluvad ühtlaselt ja pikeneb nende kasutusiga;
•  Tagab ohutuma ja tõhusama liikumise;
•  Vähenevad oksüdeerumise ja roostetamisega seonduvad probleemid 

terasveljes;
•  Valuveljed püsivad paremas korras.

Lämmastikuga täidetud rehvid tuleks alati täita lämmastikuga, sest kui 
need täita õhuga, väheneb lämmastiku kontsentratsioon ja selle eelised 
vähenevad. Lämmastikuga täidetud rehvide identifitseerimiseks on 
selliste rehvide ventiilikorgid rohelist värvi.

LÄMMASTIKUGA TÄITMINE

REHVIRÕHU JÄLGIMISSÜSTEEM TPMS
See on elektrooniline süsteem rehvis oleva õhurõhu jälgimiseks 
reaalajas. Süsteem hoiatab juhti rõhu langemisest rehvist, mis võiks 
põhjustada õnnetuse. See süsteem kuulub aktiivsete ohutussüsteemide 
hulka ja on kohustuslik kõikides sõidukites, mis on toodetud alates 
2014. aastast.  
Vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele eeskirjadele peavad TPMS-
süsteemil olema alljärgnevad omadused:
•  Rõhu vähenemise tuvastamine alates kiirusest 40 km/h kuni sõiduki 

maksimaalse sõidukiiruseni;
•  Andmete edastamine sagedusel 434 MHz;
•  Rehvirõhu vähenemise hoiatus, kui sõiduki ükskõik millises rehvis on 

rõhk langenud alla 20%. 

Hetkel kasutatakse kahte erinevat tüüpi süsteemi, mis erinevad 
süsteemi talitluse poolest.

Selles süsteemis ei kasutata rehvirõhu hindamiseks füüsilisi andureid, 
vaid rehvirõhku mõõdetakse kaudselt, võttes aluseks iga ratta 
pöörlemiskiirust ja teisi väliselt mõõdetavaid väärtuseid.

Üldjuhul on iTPMS integreeritud ABS juhtseadmesse. Süsteem võrdleb 
rehvide pöörlemiskiirust, et tuvastada võimalik probleem rehvirõhuga. 
Selles kasutatakse ABS-süsteemi andureid, mis tuvastavad iga rehvi 
turvise ümbermõõdu. Rehvi ümbermõõt muutub, kui rehvi torkeaugu 
tõttu rehvirõhk langeb.

Muutunud ümbermõõdu tõttu 
hakkab probleemne rehv kiiremini 
pöörlema kui rehv, mille rõhk on 
õige. ABS-andurid tuvastavad selle 
anomaalia ja ABS juhtseade saadab 
teate läbi multiplex-võrgu nii, et juhi 
hoiatamiseks süttib armatuurlaual 
vastav näidikutuli.

Seega edastab iTPMS suhtelisi väärtuseid, mis on selle süsteemi 
kaasasündinud probleem. See süsteem tuvastab probleemi ainult 
binaarses vormis. Halva haarduvuse korral võib see süsteem edastada 
valesid mõõte, kui haarduvuse vähenemise põhjus on teekate.

Rehvirõhu kaudne jälgimissüsteem iTPMS



25

Rehvirõhu otsene jälgimissüsteem TPMS

Selles süsteemis kasutatakse rehvi paigaldatud andureid, mis 
mõõdatavad ratta rehvirõhku ja temperatuuri ning saadavad salvestatud 
andmed raadio teel juhtseadmele, mis toimib kesksaatjana ja haldab 
süsteemi. Süsteemi osad:

TPMS-i juhtseade:  haldab süsteemi ja võtab vastu teavet ratta 
anduritelt.

Rattaandurid: asuvad ratta ventiilis. Nende funktsioon on 
mõõta rehvirõhku ja temperatuuri ning edastada see teave TPMS-i 
juhtseadmele. 

Rattaanduritelt saadud teave edastatakse TPMS-i juhtseadmele 
raadiosagedusel 434 MHz. Juhtseade töötleb seda teavet ja edastab 
selle multiplex-võrgu kaudu rehvirõhu jälgimise monitori näidikule, mis 
olenevalt sõidukist võib asuda armatuurlaual.
Kuna selles süsteemis ei ole praktiliselt ühtegi mehaanilist osa, ei vaja 
see hooldust. Vältida tuleb aga kahte asja:

•  Hoope, sest vibratsioon ja tugevad löögid võivad kahjustada 
andureid;

•  Veenduge, et ventiilide korgid on heas seisukorras.

Oluline on jälgida, et ventiili ei satu vedelikku ega mustust, mis võivad 
kahjustada selle hermeetilisust ja isegi elektroonilist andurit.

TALVEREHVID

Need rehvid on valmistatud nii, et nad taluksid madalat välistemperatuuri 
paljudes erinevates sõidutingimustes, sealhulgas kuival ja märjal teel 
ning jääl ja lumel. Rehvide küljel on mäetipul paikneva lumehelbe 
sümbol (tavaliselt oktoobrist märtsini)

Rehvid tähisega M+S on ette nähtud talviste poriste ja lumiste olude 
jaoks. See tähis ei määratle konkreetset talvist jõudlust. Kuna enamikul 
kogu aasta vältel kasutatavatel rehvidel on talvine jõudlus ebapiisav, 
on USA-s sätestatud mitmed kaitsetingimused ja miinimumnõuded, 
millele vastavust näitab mäetipul paikneva lumehelbe sümbol. 
Lumehelbetähisega rehv peab tagama vähemalt 7% parema 
pidurdusvõime lumisel teekattel, võrreldes ühtse määratlusega 
standardse võrdlusrehviga. 

Esimesed spetsiaalselt lumel ja jääl kasutamiseks ette nähtud 
talverehvi prototüübid töötati välja juba 1914. aastal. Seeriaviisiliselt 
hakati talverehve tootma 1952. aastal. Esimestel talverehvidel olid 
massiivsed tugevdusvardad, need olid valjud, kõvad ja tänaste 
standardite kohaselt ainult keskmisel määral talviseks kasutamiseks 
sobivad. Lisaks sellele sai nendega sõita üksnes suhteliselt aeglaselt. 
Tõeline läbimurre talverehvide turul saabus koos spetsiaalsete 
talviseks kasutamiseks mõeldud rehvimustri ühendite väljatöötamisega 
ja kaasaegse mustrielementide (väikeste soonte või sisselõigete) 
tehnoloogia kasutuselevõtuga. Jää, lumi ja madal temperatuur ei pea 
sõitjaid teel suuremasse ohtu panema. Talverehvidele üle minnes saab 
säilitada kõrge ohutustaseme. Temperatuuri langemisel on talverehvide 
jõudlus parem kui suverehvidel.

Hoolikalt välja töötatud spetsiaalsed rehvimustri ühendid, mida 
kasutatakse suverehvides, on ette nähtud parima võimaliku haarde 
tagamiseks välistemperatuuril üle +7°C. Kui väljas külmaks läheb, 
tagavad talverehvid esmaklassilise jõudluse märgadel ja libedatel 
teedel. Talverehvid tuleks paigaldada, kui temperatuur langeb alla 

7°C. Sõiduautodel ei tohiks suve- 
ja talverehve korraga kasutada. 
Enamikus Euroopa riikides peavad 
sõiduki igale teljele olema paigaldatud 
ainult suverehvid või ainult talverehvid 
(M+S); mõnedes riikides kehtib see 
nõue ka kõigi nelja rehvipositsiooni 
suhtes. Talverehvid peavad vastama 
kindlatele nõuetele, mistõttu minimaalne 
seadusega nõutav mustrisügavus 1,6 
mm pole nende korral enam piisav.

Talverehvil kasutatav rehvimuster 
toimib eriti tõhusalt lume ja lörtsi korral. 
Neis tingimustes surutakse lumi ratta pöörlemisel sellist tüüpi rehvi 
laiematesse soontesse, mis tekitab täiendava haarduvuse. Paigalt 
liikumisel muudavad peenikeste külgmiste mustrielementide read 
mustriplokid elastsemaks ja võimaldavad neil parema haarduvuse 
tagamiseks sügavamale jäässe või lumme haakuda.

Talverehvid, mille mustri sügavus on 4 mm, on oma talviste võimete 
piiril. Rehvitööstuse soovituste kohaselt peaks talverehvide talvistel 
teedel kasutamise korral rehvimustri sügavus olema vähemalt 4 mm 
ning seda tähistatakse spetsiaalse talvise rehvi kulumise indikaatoriga, 
mis on rehvil lisaks 1,6 mm TWI-le. Kui rehvimuster on kulunud 
jääksügavuseni 4 mm, mida loetakse talvise kasutuskõlblikkuse piiriks, 
on talvine rehvi kulumise indikaator rehvimustri pinnaga ühetasane.

Universaalrehvid on oma ehituselt kompromiss suve- ja talverehvide 
vahel. Soojematel kuudel on nende haardevõime parem kui 
talverehvidel ja talvisel ajal parem kui suverehvidel. Kuid nad ei taga 
sama jõudlust nagu suve- või talverehvid perioodil, mille jaoks need on 
spetsiaalselt loodud.
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Galvaanitud terasketid
Koosnevad omavahel ühendatud galvaanitud teraslülidest. Neid on 
kahte põhitüüpi: ristühendusega ketid ja teemantketid, millest viimased 
on rohkem levinud.

Üldjuhul kuulub nende kettide komplekti üks või kaks ketipingutit, et 
paigaldada ketid tihkelt rehvile. Müüakse ka automaatpingutitega kette, 
mis on veidi kallimad. Seda tüüp ketid toimivad hästi lumel ja jääl. Need 
on väga tugevad ja vastupidavad.

Seda tüüp kettide miinuseks on see, et neid on mõnevõrra raskem 
paigaldada kui teisi mudeleid, eriti kui teil puuduvad kogemused. 
Peale selle teevad need rohkem müra ja on ebamugavamad, sest 
edastavad suuremat vibratsiooni rooli ja amortisaatorite kaudu. Lülid 
võivad hõõrduda vastu valuvelgi või neid kriimustada ja desorienteerida 
sõiduki stabiilsuse kontrollsüsteemi talitlust.

Tekstiilist rehvikett ehk sokk 
Põhimõtteliselt on tegemist rehvide tekstiilkattega, mille siseküljel on 
elastne pael kinnitamiseks ja välispinnal on naastud või tekstiil.

Need toimivad hästi lumel ja jääl, võrreldes lülidega kettidega kulutavad 
vähem teekatet ja mõnedes olukordades, näiteks pidurdamisel, 
toimivad isegi paremini. Neid on lihtne paigaldada ja eemaldada ning 
see võtab vähem aega. Lisaks on need kergemad.

Teine oluline eelis on see, et need mõjutavad vähem juhtimist ja 
vedrustust, sest ei põhjusta raputusi ega vibratsiooni ega mõjuta 
sõiduki stabiilsuse kontrollsüsteemi tundlikkust ega talitlust.

Peamiseks miinuseks on see, et need ei ole väga vastupidavad, sest 
tekstiil kulub väga kiiresti. Sellepärast on need mõeldud lühikeste 
vahemaade läbimiseks ja harvaks kasutamiseks ning mitte neile, kes 
soovivad kasutada kette sageli. Lumel või jääl kasutades pole põhjust 
muretsemiseks, kuid nendega ei saa sõita teel, mis ei ole lumega 
kaetud, sest need kuluvad väga kiiresti, vaid mõne kilomeetri järel. 

Komposiitketid ehk võrk-tüüpi ketid
Koosnevad võrkkangast, mis meenutavad väga tekstiilist kette. 
Siseküljel on kummi keti kinnitamiseks ratta külge ja välisküljel on 
kinnitamiseks mitu kodarat. Võrgu siseküljel on plastist kaabel ja 
väliskiht on tekstiilist. Võrk on kootud ja üleminekukohtades on terasest 
lülid.
See kett toimib hästi lumel ja jääl ning on piisavalt vastupidav. Neid on 
ka suhteliselt lihtne ja kiire paigaldada, v.a asjaolu, et kummi on väga 
tugev ja teil on vaja tugevaid käsi.
Need ketid ei avalda juhtimisele ja vedrustusele peaaegu mitte mingit 
survet ning ka vibratsioonitase on madal. Ka sõiduki stabiilsuse 
kontrollsüsteem töötab probleemideta. Soovitame neid kette neile, kel 
on plaanid neid aasta jooksul palju kordi kasutada.

Ketid
Lumeketid suurendavad rehvi haardejõudu lumel või jääl, sest need 
tungivad jää või lumega kaetud pinnasesse, tagades seeläbi sõidukile 
vajaliku veerejõu. Need aitavad vältida suverehvide probleeme, milleks 
on ebapiisav haardejõud, pikem pidurdusmaa ja halb juhitavus.

Need paigaldatakse ajutiselt ja ainult siis, kui on lund. Kettidega ei tohi 
maanteel sõita, kui seal ei ole lund, sest muidu võivad rehvid ja veljed 
kahjustuda. Kahjustuda võivad ka ketid ja isegi asfalt. Kette on nelja 
tüüpi:
•  Galvaanitud terasketid;
•  Tekstiilist rehviketid ehk sokid;
•  Komposiitketid ehk võrk-tüüpi ketid;
•  “Spider” ehk poolautomaatsed ketid.

Ketid võib paigaldada veoratastele. Esirattaveoga sõidukite puhul võib 
need paigaldada kahele esirattale.  Tagarattaveoga sõiduki puhul võib 
need paigaldada tagaratastele. Kui lumi on väga sügav, siis ohutuse 
suurendamiseks võib mõlemal juhul paigaldada ketid kõigile neljale 
rattale.
Nelikveoga sõiduki puhul tuleks ketid paigaldada kõigile neljale 
rattale. Kuid kui muud võimalust ei ole, siis võib need paigaldada ka 
esiratastele, sest need on juht- ja veorattad.
Oluline on meeles pidada, et kui ratastel on ketid, tuleks sõita 
aeglasemalt, üldjuhul mitte üle 50 km/h. Kui võtate ketid rehvidelt maha 
ja neid pole rohkem vaja, soovitame need loputada rohke veega, et 
puhastada ketid teesoolast ja muust prügist, mis võivad põhjustada 
kettide korrodeerumise või muid kahjustusi. Enne hoiustamist oodake, 
kuni ketid on täielikult kuivanud.
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“Spider” ehk poolautomaatsed ketid. 
Koosnevad reeglina kahest osast - kettast, mis kinnitatakse alati 
kruvidega velje külge ja ketist endast, mis võib olla erinevat tüüpi. Kõige 
levinum on roomikutüüpi põikisuunaliste rihmadega süsteem, kuid on 
ka kombineeritud lahendusi tugevast plastist kettide ja rihmadega. 
Kui ketas on oma kohal, kulgeb paigaldamine väga kiiresti. See kett 
toimib hästi lumel ja jääl. Need ketid sobivad kõikidele, kes kasutavad 
kette sageli ja rasketes tingimustes.

Naastrehvid

Need rehvid on alternatiiviks Euroopa talverehvidele raskete talviste 
tingimustega piirkondades, kus peamiseks prioriteediks on ohutu sõit 
jäistel teedel. Nende kasutamine on nõutav Põhja-Skandinaavias ja 
mõnedes Alpide piirkondades. Seadus piirab selgelt naastrehvide 
kasutamist. Nende jõudlus on kõige parem täielikult külmunud pinnal. 
Kõikides riikides pole nende kasutamine lubatud ning seal, kus 
naastrehve lubatakse, tohib neid kasutada tavaliselt ainult kindlal 
aastaajal. Euroopas on need lubatud Alpide riikides, nagu Šveitsis, 
Austrias ja Liechtensteinis ning Põhjamaades – Rootsis, Soomes ja 
Norras.

Põhjamaade talverehvid

Põhjamaade rehvid on ette nähtud nii suure jääl haarduvuse võime 
tagamiseks kui võimalik ilma naastudeta. Tänu sellele tagavad nad ka 
suurepärase haarduvuse lumel. Sellise läbimõeldud ehituse tõttu on 
Põhjamaade (ehk pehmest ühendist valmistatud) rehvid parim valik 
talvisel ajal, kui teed on pidevalt jää või paakunud lumega kaetud ning 
nende jõudlust on standardsetest talverehvidest oluliselt parem. Sellist 
tüüpi rehvile on iseloomulik pehmemast ühendist koostis, mis tagab 
elastsuse ka madalamal temperatuuril kui - 20°C ja maksimaalse 
võimaliku haarduvuse jääl naastuvabade rehvide hulgas. Standardsete 
talverehvidega võrreldes suurem mustrielementide arv tagab lumel ja 
jääl veelgi parema haarduvuse.
Põhjamaade pehmest ühendist rehvid on talvistel teedel ja väga 
külmades tingimustes standardsetest Euroopa talverehvidest 
tõhusamad. Neid rehve, nagu ka nimest võib järeldada, kasutatakse 
peamiseks põhjamaades ja Jaapanis. Kindel keskendumine jääl 
haarduvuse tagamisele, mis saavutatakse pehme ühendi abil, muudab 
ühtlasi juhitavuse kuival teel pehmemaks. Kuid kasutajad pole seda 
probleemiks pidanud, sest raskete talviste tingimustega põhjamaades 
on hea haarduvus lumel ja jääl prioriteediks. Põhjamaade pehmest 
ühendist rehvid on ette nähtud kindlate turgude jaoks ja igal pool neid 
ei pakuta.

Märkus: Jaapanis on naastuvabad pehmest ühendist 
rehvid põhjapiirkondades ainsaks sobivaks valikuks, sest 
naastrehvid on seal seadusega keelatud. 
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Seda tüüpi rehvid on tugevdusega ja torkeaugu korral saab 
nendega sõita umbes 80 km kiirusel mitte üle 80 km/h.
Rehvi Run Flat paigaldamiseks tuleb sõiduk varustada spetsiaalsete 
velgedega ja sõidukil peab olema rehvirõhu jälgimissüsteem TPMS.

Omadused
•  Võimalus sõita torkeauguga rehviga
•  Tugevdatud külgseinad;
• Juhitavus sõiduki üle ka siis, kui rehv on tühi;
•  Müüakse ka rehvi Run Flat talveks mõeldud versiooni.

Alternatiivne tehnoloogia, mis võimaldab edasi sõitmist, on tihendus-
vahend, nagu näiteks ContiSeal. See on kleepuv viskoosne tihendik-
iht, mis kantakse rehvi siseküljele mustri piirkonda. Kui võõrkeha 
(näiteks nael) rehvi augu torkab, ei pea kohe tee äärde rehvi vahet-
ama jääma ning augud jäävad suletuks ka siis, kui torkeobjekt välja 
kukub. Tehnilised juhised

•  Optimaalsete tingimuste tagamiseks soovitame kasutada rehvirõhu 
seiresüsteemi (TPMS).

•  Rehvi vahetamiseks ei pea kohe seisma jääma, vaid võite teekonda 
jätkata.

•  Torkeaugu avastamisel peab rehviekspert kohe rehvi üle vaatama.

Et teada saada, kas rehv on Run Flat või mitte, on rehvi külgseintel 
olenevalt tootjast erinevad tähed.

REHVID RUN FLAT

Eristavad tähed Tootja
DSST Dunlop
EMT Goodyear
HRFS Hankook
RFT Bridgestone
RSC BMW
SSR Continental
SSRF Pirelli
TRF Toyo
XRP Kumho
ZP Michelin
ZPS Yokohama

SSR süsteem on tühjenemisvastane tehnoloogia, mille Continental on 
välja töötanud eelkõige väikese ristlõikega rehvide jaoks ning mis hoiab 
rehvi ka tühjenemise korral kõikidel standardsetel velgedel.

Standardne rehv (tühjenemisel):
Kui standardrehvi tekib auk, võib külg velje ja teekatte vahele muljumisel 
puruneda, tekitades ohtliku olukorra, kus rehv võib lõhkeda või veljelt 
maha tulla. 

SSR rehv (tühjenemisel):
SSR rehvil on tugevdatud külg, millel on augu tekkimise korral 
muljumispurustus takistatud ja juht võib jätkata sõitu kuni 80 km 
maksimaalse kiirusega 80 km/h.
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REHVIDE LADUSTAMINE 

Õige ladustamise ja käsitsemise korral säilitavad uued rehvid oma 
tehnilised andmed ja omadused isegi mitmete aastate vältel. Rehvi 
eemaldamisel tuleb ratta positsioon tähistada (tehes näiteks kriidiga 
märke “EV” vasaku esirehvi tähistamiseks). Suverehvide asendamisel 
talverehvidega tuleks kasutada võimalust nende asetust ratastel muuta 

(esiratastelt tagaratastele ja vastupidi). See tagab parema säästlikuse, 
eriti esiveoga sõidukite korral. Rattapositsiooni muutmisel järgige alati 
sõiduki juhendis toodud juhiseid.

Rehvide ladustamine

Soovitused rehvide ladustamiseks

Järgnevad soovitused on mõeldud tarbijatele, kuid on olulised 
ka rehvimüüjate jaoks. Uute ja vanade rehvide kaubanduslikku 
kasutamist (rehvimüüjad ja autopargid) võivad reguleerida rangemad 
seadusepiirangud. Lugege kohalikke kehtivaid eeskirju. Rehvides 
kasutatavad ühendid taluvad harilikku deformeerivat mõju, mida 
võib põhjustada näiteks päikesevalgus, õhuniiskus ja osoon. 
Sellele vaatamata tuleks ladustatud rehvid kaitsta nende ja muude 

kahjulike tingimuste eest. Mida pikem on ladustamisaeg, seda 
rohkem võib avalduda võimalikku kahjulikku mõju. Pärast rehvide 
sõidukilt eemaldamist tuleb need hoolikalt puhastada ja kontrollida, 
kas neil esineb kahjustusi. Eemaldage soontest kõik kivid ja praht. 
Märkige rehvidele kriidiga nende rattapositsioon (EV ees vasakul, 
TP taga paremal jne.), sest see aitab leida õige positsiooni vastavalt 
rotatsiooniplaanile.

Üldised nõuded
• HOIDKE REHVE puhtas, kuivas ja mõõduka ventilatsiooniga paigas.
• Vältida tuleb niiskeid tingimusi. Rehvid, mis vajavad mustri taastamist 

/ remonti, tuleb enne nimetatud toimingute teostamist põhjalikult 
puhastada ja kuivatada.

• HOIDKE REHVE temperatuuril mitte üle 35 °C (95 F), eelistatult alla 
25 °C (77 F). Vältida tuleb otsest kokkupuudet kuumade torude ja 
radiaatoritega.

• Nullist madalam temperatuur võib põhjustada haprust ning rehvid 
tuleb enne paigaldamist hoolikalt soojendada.

• HOIDKE REHVE välitingimustes ladustamise korral läbipaistmatu 
veekindla kaitsekatte all, kuid vältige kuumuse või auru kogunemist. 
Tagada tuleb nõuetekohane ventilatsioon.

• HOIDKE REHVE välitingimustes ladustamise korral maapinnast 
kõrgemal.

• ÄRGE HOIDKE REHVE sadamasildadel, laevatekkidel või muudes 
kaitseta piirkondades.

• ÄRGE HOIDKE REHVE paigas, kus neid võivad kahjustada 
mööduvad objektid – muruniidukid, jalgrattad või aiatööriistad.

• ÄRGE HOIDKE REHVE märjas, õlises ja/või rasvases piirkonnas, 
näiteks koos bensiini- või petrooleumitoodetega. Samuti ärge hoidke 
rehve tundlikel pindadel või nende läheduses, mis võivad määrduda.

• ÄRGE HOIDKE REHVE kemikaalide, nagu näiteks lahustite, kütuste, 
õlide, süsivesinike, värvide, hapete, desinfitseerimisvahendite vms 
läheduses.

• ÄRGE HOIDKE REHVE paigas, kus nendele võib mõjuda äärmuslik 
temperatuur, otsene päikesevalgus või kõrge ultraviolettkiirguse 
sisaldusega tehisvalgus. Päevavalguslampide asemel tuleks ruumi 
valgustusena eelistada tavalisi hõõglampe. Ärge hoidke kunagi 
rehve akulaadijate, pliitide või lahtise tule läheduses.

• ÄRGE HOIDKE REHVE mustal asfaldil või muul soojust absorbeerival 
pinnal, samuti peegeldaval pinnal (nt liival või lumel).

• ÄRGE HOIDKE REHVE samas piirkonnas elektrimootori või muu 
osooni tekitava allikaga. Kahtluse korral veenduge kontrollimise teel, 
et osoonitase ei ületa 0.08 ppm.

• Ärge kasutage rehve tööpingi või tööriistaalusena. Jootekolvid, 
puurseadmed ja muud tööriistad võivad rehvi kahjustada. Ärge 
asetage kunagi põlevat sigaretti rehvivirnale.

• Ärge ladustage muid esemeid rehvidele, eriti juhul, kui pinna 
määrdumine võib tekitada probleeme. Lahtised rehvid või velgedel, 
kuid sõidukile paigaldamata rehvid:

• HOIDKE REHVE nii, et nad säilitavad oma kuju.
• Veljele paigaldatud rehvid tuleks pumbata täis ainult rõhuni 100 kPa 

(15 psi / 1 bar).
• Pärast paigaldamist reguleerige kindlasti rehvide rõhk õigeks.
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Tegemist on kasutatud rehviga, mille rehviturvis on asendatud uuesti 
vormimise teel ja mis seejärel saadetakse uuesti müüki. Olenemata 
sellest, et nendel rehvidel on uusi elemente, nagu nt rehviturvis, ei 
ole tegemist uute toodetega, vaid taaskasutusse võetud rehvidega. 

PROTEKTEERITUD REHV

REHVIPARANDUSKOMPLEKT

Rehviparanduskomplekt on juba mõnda aega kuulunud sõidukite 
varustusse. Selle üheks eeliseks on asjaolu, et see võtab sõidukis 
vähe ruumi ja seeläbi mahutab pagasiruumi nüüd rohkem. 
Varuratta raskuse võrra kulutab sõiduk nüüd ka vähem kütust.

Rehviparanduskomplektid on mõnikord lisavarustuses, kuid 
mõnel juhul on need kohustuslikud, seda eriti sõidukite puhul, 
kus ei ole ruumi tagavararatta jaoks. Näiteks hübriidsõidukid, 
mille puhul võtab aku peaaegu kogu ruumi või gaasitoitel sõitvad 
sõidukid, kus gaasiballoon on paigaldatud varuratta kohale.

Komplekti kuulub tihendusvahu balloon ja kompressor, mis 
ühendatakse sõiduki 12V pistikupesasse. Tihendusvaht 
on tõhus ainult augu korral. Sellest ei ole mingit kasu 
külgseina purunemise või veel vähem rehvi lõhkemise korral. 

Tihendusvahu balloon ühendatakse kompressoriga, mis 
omakorda ühendatakse rehvi ventiiliga. Ühendamiseks 
kasutatakse toru ja kinnitustarvikut.  Kompressori sisse lülitamisel 
pumbatakse rehvi tihendusvaht ja õhk rehvi täitmiseks. Kui 
rehvis on saavutatud vajalik töörõhk, oodake vahu tootja 
poolt ette nähtud aeg, et vaht jõuaks augukoha tihendada.

Rehviparanduskomplekti üheks miinuseks on tihendusvahu 
aegumine. Üldjuhul tuleb see iga 4 aasta järel välja vahetada. Ja 
kui seda on üks kord juba kasutatud, tuleb osta uus tihendusvaht. 
Müüakse ka aerosoolkomplekte, mille puhul pole kompressorit vaja.
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ENAMLEVINUD PROBLEEMID
Kasutusaja jooksul võib rehvidel tekkida mitmeid probleeme, eriti kui 
arvestada asjaoluga, et rehvid on sõiduki kontaktpunktiks teekattega, 
mis tähendab, et kõik tegevused ja hoolduse või sõidustiili puudused 
peegelduvad rehviturvises. 

Rehvide kulumine võib olla põhjustatud pidurdamisest, libisemisest, 
järsust kiirendamisest, ettenähtust suuremast või väiksemast rehvirõhust, 
tasakaalustamata ratastest ning isegi väärast kasutamisest või puudulikust 
hooldusest tulenevalt kulunud rooli- või vedrustussüsteemist.

Sellise kulumise kõige sagedasem põhjus on see, et esi-või tagasilla 
reguleering ei vasta tootja poolt spetsifitseeritud geomeetriale. 

Asendage rehvid, joondage roolisüsteem ning reguleerige vastava silla 
rattakalle ja pöördtelg vastavalt tootja spetsifikatsioonidele. 

Ühepoolne kulumine

Rehviturvis kulub ainult rehvi ühelt poolt.

Keskelt kulumine

Rehviturvis kulub rehvi keskelt. 

Olenevalt rehvi kulumisastmest kontrollige ja korrigeerige rehvis olevat rõhku 
või vahetage rehvid välja.

Selle probleemi kõige sagedasem põhjus on liiga suur rõhk rehvides. 
Kui rehvides on liiga suur rõhk, on oht, et teekattega puutub kokku ainult 
turvisemustri keskmine osa.

Välisserva kulumine

Rehviturvis kulub ainult servadest. 
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Diagonaalse kulumise põhjuseks on peaaegu alati veojõu puudumine 
tagasillas. Mõnedel sõidukitel tekib sellist tüüpi kulumine sagedamini. 
Reeglina on selle põhjus väga järsk tee, kust voolab vett kraavi ja selle 
tulemusel ei haardu sõiduk horisontaalselt, või teine võimalus on see, et 
sõiduki kõrvaldekaldeväärtused on liiga suured.

Selle probleemi kõige sagedasem põhjus on liiga väike rõhk rehvides. Kui 
rehvis on ettenähtust madalam rõhk, surutakse rehv vastu teekatet. Seeläbi 
kuluvad rehvi mõlemad servad liiga kiiresti. 

Olenevalt rehvi kulumisastmest kontrollige ja korrigeerige rehvis olevat rõh-
ku või vahetage rehvid välja.

diagonaalne kulumine

Rehviturvis kulub diagonaalselt kogu pinna ulatuses. Selline kulumine toimub 
alati 45° kaldega sõidusuuna suhtes. See võib juhtuda rehvi ühes või mitmes 
piirkonnas.

Asendage rehvid.

Kui rattad on halvasti tasakaalustatud või kui amortisaatorid on halvas 
seisukorras, võivad rehvid kuluda ebaühtlaselt. Sel juhul ei ole rehviturvis 
enam piisavalt sügav või eristuv, samas kui teised piirkonnad on endiselt 
heas seisukorras. Rehvide ebaühtlase kulumise põhjuseks võib olla ka tugev 
pidurdamine. 

ebaühtlane kulumine

Rehviturvis on ebaühtlaselt kulunud kogu pinna ulatuses.

Kontrollige amortisaatorite seisukorda ja rataste tasakaalustatust. Olenevalt 
kulumisastmest tuleb rehvid välja vahetada.
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Deformatsiooni põhjuseks on halvas seisukorras velg või ilukilbile mõjunud 
liiga kõrge temperatuur või ilukilpi mõjutanud löögid, sisselõiked jne. Sellisest 
deformatsioonist tulenevalt võib rehv lõhkeda.

deformatsioonid

Rehviturvisele ja külgseintele tekivad deformatsioonid ja sälgud.

Kontrollige velje seisukorda ja asendage rehvid.

Pragude tekkepõhjuseks on rehvi komponentide vananemine, kuid 
pragunemist kiirendavad ka teised tegurid, nagu järsud temperatuurimuutused, 
saaste, piduritolm, rehvirõhk jne. 

Praod

Rehvi külgseintele tekivad praod.

Asendage rehvid.

Rehvi lõhkemise põhjus on liigne temperatuur, mis tuleneb liiga suurest 
sõidukiirusest kahjustunud või moondunud rehvist või ebapiisavast 
rehvirõhust.  Põhjuseks võib olla ka sõiduki ülekoormamine, mis suurendab 
rehvis olevat rõhku üle lubatud piiri. 

veljelt maha tulemine

Rehv lõhkeb ja kogu rõhk tuleb rehvist välja.

Veenduge, et lõhkenud rehv ei kahjustanud velge ega selle lähedal olevaid 
osi. Asendage rehvid.
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„Frigo HP 2“M+S

71–72 dB
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Tere talv! 
Tere uus Debica!
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Lühike 
pidurdusmaa

Suurepärane 
haarduvus

Suur läbisõit

EL-i rehviklassid

Mõõt XL Koormusindeks Kiirus- 
indeks

215/55R16 93 H

205/60R16 96 H

205/55R16 91 H

195/65R15 91 H

225/50R17 98 V

195/50R15 82 H

225/45R17 91 H

195/55R16 87 H

205/65R15 94 H

205/55R16 94 H

215/50R17 95 V

215/55R17 98 V

215/60R16 99 H

215/65R16 98 H

225/55R16 95 H

225/55R17 101 V

195/55R15  85 H
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Pi l k  au to te h n o l o o g i a l e
Eure!TechFlash uudiskiri on tasuta lisa ADI treeningprogrammile Eure!Car ning sellel on 
selge missioon:

pakkuda uusimat tehnilist vaadet autotööstuse uuendustesse.

AD Technical Centre (Hispaania ja Iirimaa) tehnilise abiga ning juhtivate varuosade 
tootjate kaastööga püüab Eure!TechFlash uusi tehnoloogiaid demüstifi tseerida ja muuta 
need läbipaistvaks, et julgustada professionaalseid remonditöölisi tehnoloogiaga 
kaasas käima ja motiveerida neid pidevalt tehnilisse haridusse investeerima.

Eure!TechFlash antakse välja 3 kuni 4 korda aastas.

Pi l k  au to te h n o l o o g i a l e
Eure!TechFlash uudiskiri on tasuta lisa ADI treeningprogrammile Eure!Car ning sellel on 
selge missioon:

pakkuda uusimat tehnilist vaadet autotööstuse uuendustesse.

Mehaaniku tehnilise 
kompetentsuse tase on 
ülitähtis ning võib tulevikus 
otsustada professionaalse 

remonditöölise edasise olemasolu üle.

Eure!Car on Autodistribution Internationali, peakorteriga 

Kortenbergis, Belgias (www.ad-europe.com), initsiatiiv.  Eure!Car 
programm sisaldab laialdast seeriat kõrgetasemelist tehnilist 
väljaõpet provessionaalsetele remonditöölistele, mida pakuvad 
riiklikud AD organisatsioonid ja nende osade edasimüüjad 35 riigis.

Lisateabe saamisesk või väljaõppe kursuste nädemiseks külastage 
www.eurecar.org.

Eure!Cari toetavad tööstuspartnerid

Lahtiütlemine: käesolevas juhendis toodud teave ei ole kõikehõlmav ning on esitatud ainult teavitaval otstarbel.
Teave ei põhjusta autori vastutust

määrdeained ja vedelikud


