
                             

Autoražotāju izvēle 
Pasūtot riepas savu automašī-

nu oriģinālajai — rūpnīcas — kom-
plektācijai, vadošie Eiropas auto-
ražotāji jau daudzus gadus izvēlas 
Pirelli. Šis sadarbības rezultātā, tādi 
autoražotāji kā BMW, Mercedes-
Benz u.c. iegūst nevis parastas, bet 
gan pēc īpaša pasūtījuma izgatavo-
tas, homologētās riepas, kuras tiek 
konstruētas un ražotas atbilstoši 
konkrētu auto modeļu tehniska-
jiem raksturlielumiem un pilnībā 
atbilst to sistēmām.     

Šodien Pirelli ir viens no vado-
šajiem riepu piegādātājiem auto-
mašīnu rūpnīcas komplektācijai un 
piedāvā vairāk nekā 1200 homo-
logēto riepu automašīnu oriģinā-
lajai komplektācijai. Pirelli ziemas 
riepas ir homologētas veselai 
virknei Aston Martin, Audi, BMW, 
Mercedes, Porsche modeļu. 

Savukārt kopumā Pirelli riepas 
ir izmantotas Aston Martin (OE – 9 

modeļi), Audi (33 modeļi), Bentley 
(6), BMW (23), Chrysler (1), Ferrari 
(20), Fiat (15), Ford (9), Jaguar (16), 
Lamborghini (9), Land Rover (6), 
Maserati (12), McLaren (2), Mer-
cedes (45), Mini (3), Porsche (30), 
Volkswagen (14), kā arī Alfa Romeo, 
Citroen, Hyundai, Mitsubishi, Opel, 
Saab, Seat, Škoda, Toyota, Volvo 
un daudzu citu modeļu oriģinālajā 
komplektācijā.

Atšķirība  
starp labo un izcilo

Homologētas riepas radīšanai 
vidēji ir nepieciešami 3 gadi, stan-
darta riepai — seši mēneši. Ho-
mologēto riepu izstrādes procesā 
Pirelli inženieri pēta dinamiskos un 
elektroniskos raksturlielumus, kā 
arī citas, riepai paredzētās, automa-
šīnas īpatnības un visas autoražotā-
ja prasības. Šīs sīkās detaļas maina 
ceļa izjūtu, ļaujot autovadītājam 
noprast, kur slēpjas atšķirība starp 
vienkārši labu un patiešām lielisku 
braukšanu. 

Pirelli. Riepas, 
kas ir kā radītas 
Jūsu automašīnai
Autoražotāji visā pasaulē zina: nav tādu riepu, 
kas būtu pārākas par riepām, kas ir izgatavotas 
pēc individuāla pasūtījuma — konkrētajam 
automašīnas modelim, ievērojot ražotāja 
prasības un modeļa tehniskos raksturlielumus.

Lūk, tā, pavisam nemanot, ir pa-
gājusi mūsu īsā Baltijas vasara ... lē-
nām tuvojas rudens, un ir jāpadomā 
par sava auto sagatavošanu ziemas 
sezonai! Tas nozīmē, ka jau pavisam 
drīz autovadītājiem būs jārisina rie-
pu izvēles un maiņas jautājumi. 

Lai arī cik siltu un bezsniega zie-
mu mums solītu sinoptiķi, šajā ga-
dalaikā vidējā temperatūra Baltijas 

valstīs dažbrīd nesasniedz pat nulle 
grādu, bet vasaras riepas zaudē sa-
vas īpašības jau +7⁰С grādu tempe-
ratūrā! 

Tāpēc praksē Baltijas reģionā no-
mainīt vasaras riepas pret ziemas 
riepām ir ieteicams jau oktobra vidū 
vai pat agrāk — septembra beigās. 
Savlaicīga pāreja uz ziemas riepām 
ir Jūsu drošības garantija! 

Izvēloties ziemas riepas, Jums, 
pirmkārt, būtu jāizlemj, kādas riepas 
būtu vispiemērotākās tieši Jūsu au-
tomašīnai — radžotas vai neradžo-
tas (sīkāk par radžotu/neradžotu rie-
pu priekšrocībām lasiet 4.lpp.!).  

Turklāt vajadzētu pievērst uzma-
nību ziemas riepu tehniskajiem rak-
sturojumiem un noskaidrot pie Pirelli 
Key Point riepu centru speciālistiem, 

kādas riepas vislabāk atbilst tieši Jūsu 
automašīnai un braukšanas stilam! 

Atcerieties, ka pareizi izvēlētajām 
ziemas riepām ir vistiešākais sakars ar 
Jūsu braukšanas komfortu un — kas 
ir pat būtiskākais — ar Jūsu drošību!  

Sekojiet līdzi riepu industrijas jau-
numiem un jaunajiem produktiem 
automašīnām Pirelli Key Point tīkla 
veikalos, kā arī sociālajos tīklos – 
Draugiem, Facebook, Twitter! Pieda-
lieties mūsu rīkotajās akcijās un kon-
kursos un iegūstiet vērtīgas balvas! 

Pirelli Key Point novēl Jums labus 
un drošus ceļus! 
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«Palīdzēt kopā ar Pirelli Key Point — ir viegli!»

Labdarības akcijas ietvaros, Pirelli Key 
Point centri ziedoja Bērnu klīniskajai univer-
sitātes slimnīcai 1,44 eiro no katra pārdotā 
vasaras riepu komplekta. Autovadītājiem 
bija iespēja atstāt savu ziedojumu arī Pirelli 
Key Point pārdošanas vietās. 

“’Diemžēl Latvijā simtiem bērnu ir nepie-
ciešama medicīniskā palīdzība. Medicīnisko 
pakalpojumu sniegšanā liela loma ir gan 
kvalificētam personālam, gan arī specifiskai 
mūsdienu aparatūrai. Ar labdarības akcijas 
“Riepas ar sirdi” starpniecību Pirelli Key Point 
tīkls un Latvijas autovadītāji dāvāja slimiem 
bērniem izveseļošanās cerību”, — stāsta Bēr-
nu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa. 

“Mēs priecājamies, ka varam palīdzēt 
Bērnu slimnīcai grūtajā cīņā par bērnu vese-
lību, — saka Pirelli Key Point tīkla attīstības 

vadītājs Baltijas valstīs Mārtiņš Zeimanis. 
— Es vēlos sirsnīgi pateikties Latvijas Pirelli 
Key Point riepu centru kolēģiem un auto-
vadītājiem, kuri atbalstīja mūsu labdarības 
iniciatīvu!”

Piebildīsim, ka labdarības akcija “Rie-
pas ar sirdi” norisinās jau ceturto gadu pēc 
kārtas, un ar katru gadu savākto ziedojumu 
summa kļūst arvien lielāka. Trīs pagājušo ak-
ciju rezultātā tika saziedoti 27 816 eiro. 

Par šiem līdzekļiem Bērnu klīniskā uni-
versitātes slimnīca ir iegādājusies mākslīgās 
plaušu ventilācijas aparātu, fototerapijas 
lampas, apsildāmo gultiņu, monitoru dzīvī-
bas procesu norises parametru noteikšanai, 
inhalatorus elpvadu slimību ārstēšanai un 
gultiņas priekšlaikus dzimušiem bērniņiem 
— dvīņiem. 

Pirelli Key Point riepu centru tīkla 
ceturto reizi rīkotās  labdarības 
akcijas ‘’Riepas ar sirdi”’ ietvaros 
Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas Ķirurģijas nodaļas 
Apdegumu centram ir saziedoti 
11 637 eiro, kuri tiks novirzīti 
nepieciešamās aparatūras 
iegādei. Centra īpašumā nonāks 
funkcionālā gultiņa bērniem, 
kuri ir guvuši apdegumus un 
medicīniskais skapītis ar šiem 
pacientiem nepieciešamajām 
zālēm un instrumentiem.

5

Palīdzēsim 
bērniem! 
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2015. kalendĀrs

Kāds būs

Radīt pasaules slaveno Pirelli Kalendāru  
2015. gadam ir uzticēts leģendārajam 
glancēto žurnālu fotogrāfam Stīvenam 
Maizelam (Steven Meisel). Par 2015. gada 
Kalendāra ‘’odziņu’’ visticamāk kļūs lielo 
proporciju modele Kendisa Hafina.

Tematiski Kalendārs būs veltīts fetišis-
mam, un pie tā izveides strādāja Karina 
Roitfelde, kuras pārziņā bija stils, un foto-
grāfs Stīvens Maizels, kurš savu populari-
tāti ir iekarojis, sadarbojoties ar labākajiem 

glancētajiem izdevumiem, tai skaitā itāļu 
Vogue, kā arī pateicoties vadošo pasaules 
modes zīmolu Versace, Dolce&Gabbana, 
Calvin Klein, Prada, Lanvin reklāmas kam-
paņām.  

Pirelli Key Point — visrūpīgākais riepu serviss!
Visā Latvijā! www.PKP.lv



PKP PADOMI №11, rudens/ziema/2014

     

Nomainījāt riepas? 
Nepareizi noregulēta automašīnas 
riteņu savirze-sagāzums izraisa 
divas pamatproblēmas: 

80% Latvijas automašīnu  
ir problēmas  
ar savirzes–sagāzuma 
noregulēšanu 

“Drošas braukšanas skolas’’ akcijas 
rezultāti liecina, ka tikai piektajai daļai pārbaudīto automašīnu 
nav problēmu ar savirzes — sagāzuma noregulēšanu, tai pat 
laikā 22% mašīnu ir konstatēti ļoti būtiski trūkumi. Tas nozīmē, 
ka ievērojama ceļu satiksmē esošo automašīnu daļa var jebku-
rā brīdī kļūt nevadāma. Turklāt šo transportlīdzekļu vadītājiem 
ir jārēķinās ar nevienmērīgu detaļu un riepu nodilumu, kā arī 
lielāku degvielas patēriņu.

Kā sagatavot automašīnu ziemai? 
Desmit padomi autovadītājiem
Gatavojoties ziemas sezonai, vēlams veikt pilnu  
automašīnas apskati, kā arī iegādāties visu ziemas  
periodam nepieciešamo aprīkojumu. 

Drošības apsvērumu dēļ vasaras riepas pret 
ziemas riepām ir jānomaina tad, kad vidējā 
diennakts temperatūra ārā nostabilizējas +7°C 
līmenī vai zemāk. 

Svarīgi!
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Uzticiet speciālistiem Jūsu automašīnas sagatavošanu ziemas periodam!  
Pirelli Key Point riepu centru speciālisti pārbaudīs Jūsu automašīnas un ziemas riepu stāvokli un, vajadzības 

gadījumā, palīdzēs piemeklēt ziemas sezonai piemērotas riepas, akumulatoru un eļļu!

Nomainiet vasaras riepas pret ziemas 
riepām. Ievērojiet, ka ziemas riepas 
protektora dziļums nedrīkst būt 
mazāks par 4 mm. Atcerieties! Ja Jūsu 
riepu protektora dziļums būs mazāks 
par 4 mm, tad KASKO apdrošināšana 
nevarēs segt ar ceļu satiksmes 
negadījumu saistītos izdevumus.

Pārbaudiet dzesējošo šķidrumu un 
nomainiet to vajadzības gadījumā,  

kā arī tad, ja tas ne reizi nav darīts 
pēdējo 3 gadu laikā. 

Pārbaudiet un vajadzības 
gadījumā nomainiet eļļu. 

Ieeļļojiet durvju un 
bagāžnieka slēdzenes. 

Pārbaudiet gaismas signalizācijas 
ierīču — pagrieziena rādītāju, stop 
signālu, miglas lukturu — darbību, 

lukturu gaismas staru virzienu.

Iegādājieties sniega tīrīšanas  
slotu ar garu rokturi, ledus skrāpi 

un pretapledojuma šķidrumu.

Pārbaudiet rezerves  
riepas stāvokli.

Pārbaudiet akumulatoru un 
nepieciešamības gadījumā 
pilnībā to uzlādējiet. 

Nomazgājiet automašīnu. 
Tā būs vieglāk pamanīt un 
atjaunot noberztu krāsu. 

Pārbaudiet stikla tīrītājus un pirms 
sala iestāšanās ielejiet stikla tīrīšanas 
tvertnē neaizsalstošu šķidrumu. 
Svarīgi, lai tas iekļūtu visās stikla 
tīrīšanas sistēmas caurulēs.

Akumulators ir automašīnas ‘’sirds’’, kura nodrošina visas pamatfunkcijas,  
piemēram, motora iedarbināšanu, atsevišķu elektrisko ierīču barošanu, un, pats  
par sevi saprotams, palīdz ģeneratoram tikt galā ar pārmērīgu slodzi. 

Mūsdienu automašīnām vācu speciālisti 
iesaka izmantot Deta Senator akumulatorus 
(AKB). Šīs maksimāli uzlādētās AKB nodro-
šina augstu jaudu un ļoti labu starta strāvu. 
Turklāt, pateicoties mūsdienu ražošanas teh-
noloģijām un vislabāko sakausējumu izvēlei, 
Deta akumulatori kalpo ilgāk nekā to stan-
darta analogi.

DetA SeNAtor  —  
akumulators  

ar maksimālu enerģiju 
Lai izvēlētos vispiemērotāko akumulato-

ru, konsultējaties ar Pirelli Key Point servi-
sa centru speciālistiem! Sniedziet Pirelli Key 
Point darbiniekam pēc iespējas detalizētā-
ku informāciju par savu transportlīdzekli un 
braukšanas stilu, un viņš palīdzēs Jums izda-
rīt pareizo izvēli! 

Atcerieties! 
Vairumā gadījumu neapmierinoša akumulatora darbība ir 

saistīta ar automašīnas tehniskajām problēmām vai nepareizu 
tās ekspluatāciju. Lai Jūsu automašīnas ‘’sirds’’ kalpotu ilgāk, tā ir 
jāpārbauda vismaz divas reizes gadā — rudenī un pavasarī. Papil-
dus pārbaude ir nepieciešama jau pēc pirmā neveiksmīgā motora 
iedarbināšanas mēģinājuma.

Seko Pirelli Key Point ziņām  
sociālajos tīklos! 35

Neaizmirstiet noregulēt savirzi–sagāzumu! 

 nevienmērīgu riepu nodilumu;
 auto vadīšanas problēmas  
    (nepareizs stūres stāvoklis, stūres vibrēšana).

Savirzes–sagāzuma noregulēšana ir ieteicama 
sekojošos gadījumos:
 pēc riepu nomaiņas;
 pēc automašīnas gaitas daļas remonta;
 atklājot tādas problēmas, kā nevienmērīgs 

nodilums, nepareizs stūres stāvoklis, stūres 
vibrēšana u.c.

Uzticiet savu automašīnu PKP speciālistiem!

Lai tava auto “sirds”  
pukst mūžīgi
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Pirelli Ice Zero
Tekniikan Maailma 
205/55 R16 (2013)

+ augsta saķere  
uz ledus un sniega; 

+ laba vadāmība ziemas 
apstākļos.

Rezultāts: 

Teknikens Varld: 
205/55 R16 (2013)

+ uz slapja seguma  
uzvedas paredzami  
un droši;

+ lieliski rezultāti uz ledus.

Rezultāts: 2.vieta

Pirelli Sottozero 3
Auto Bild 
225/50 R17 (2013)

+ augstākās klases ziemas riepas ar izcilu kvalitāti 
un īsu bremzēšanas ceļu uz slapja un sniegota 
seguma;

+ laba noturība pret akvaplanēšanu;
+ zema rites pretestība.

Rezultāts: priekšzīmīgi

Sport Auto 
245/40 R18 (2013)

+ izcili bremzēšanas rezultāti 
slapjos un sausos laika 
apstākļos;

+ līdzsvarota braukšana un 
stabilitāte, braucot lielā 
ātrumā.

Rezultāts: īpaši ieteicamas

Auto Motor und Sport: 
225/50 R17 (2013)

+ ļoti laba saķere uz sniega;
+ augsts drošības līmenis un neitrāla uzvedība;
+ zema rites pretestība;
+ īss bremzēšanas ceļš uz mitra seguma.

Rezultāts: īpaši ieteicamas

Pirelli Snowcontrol 3
Auto Bild 
195/65 R15 (2013)

+ sabalansētas ziemas  
riepas ar sportiski  
dinamiskām īpašībām  
slapjos apstākļos;

+ precīza stūres reakcija;

+ īsākais bremzēšanas  
ceļš uz sniega  
un slapja seguma.

Rezultāts: priekšzīmīgi

Pirelli Winter 
Icecontrol

АВТОРЕВЮ 
205/55 R16 (2013)

+ saķeres īpašības uz ledus;
+ droša vadāmība  

uz ledus un sniega;
+ gaitas laidenība.

Rezultāts: 2.vieta

IzVēlIeS uzVARēTājuS

TYRElife ir Pirelli Key Point 
riepu centru piedāvāta, paplaši-
nāta garantiju programma visām 
Pirelli riepām, kas papildina jau 
esošo standarta garantiju prog-
rammu. 

Kļūstot par TYRElife prog-
rammas dalībnieku, autovadī-
tājs iegūst tiesības caurdūrumu, 
griezumu, uzliesmošanas, defor-

mācijas un citu riepas lietošanas 
rezultātā radušos mehānisko 
bojājumu gadījumā nomainīt to 
bez maksas Garantija ir spēkā 12 
mēnešus no riepas iegādes brīža.

TYRElife ir paplašināta garantiju programma 
visām Pirelli riepām, kura sniedz transportlīdzekļu 
vadītājiem drošības un komforta sajūtu uz ceļa.  

Kas ir TYRElife?

Garantija ir spēkā 

12 mēnešus no riepas  

iegādes brīža.

Māris Neikšāns, 
autosportists: 

‘’ TYRElife programma ir patie-
šām lieliska Pirelli un Pirelli Key Point 
riepu centru dāvana autovadītājiem! 
Katram var saplīst riepa ... un apziņa, 
ka šādā situācijā to nomainīs bezmak-
sas ir fantastiska!’’

Jeļena 
Sandlere-Bome: 

“ Es labi zinu, ko nozīmē pa-
likt uz ceļa ar saplīsušu riepu — 
ir bijuši pat gadījumi, kad tika 
bojātas uzreiz divas... Ar TYREli-
fe papildu garantijas program-
mu sajūta ir daudz drošāka!’’

Andris Vasins, ReiLat: 

“Pie mums Latvijā ceļi ir patiešām slikti, tāpēc sā-
kumā daudzi vienkārši nevarēja noticēt, ka Pirelli Key 
Point bez maksas nomainīs plīsušu riepu pret jaunu. 
Taču akcija parādīja, ka tieši tā tas arī notiek. Un tagad 
autovadītāji, kuri ir izvēlējušies Pirelli riepas un kļuvu-
ši par TYRElife programmas dalībniekiem, atzīst, ka uz 
ceļa jūtas daudz drošāk un komfortablāk.”

Autoīpašnieku uzskati

Viennozīmīgi uz šo jautājumu 
nespēs atbildēt neviens eksperts, 
taču autovadītājam būtu jāņem 
vērā vispārīgi ieteikumi. Pirmkārt, 
radžotu vai neradžotu riepu izvē-
le būs atkarīga no jūsu reģionā 
dominējošajiem laikapstākļiem. 
ja apledojums un sniegs pie jums 
nav retums, tad radžotās riepas 
būs vispiemērotākais risinājums. 
Savukārt, ja jūsu ziema ir viens 
vienīgs lietus, vienkārši slapjš 
sniegs un slapji ceļi, tad tieši ne-
radžotas riepas būs efektīvāks ri-
sinājums.

“Izvēloties ziemas 
riepas, ļoti liela uzmanība ir jāpievērš tehniskajiem 
parametriem, viens no kuriem ir radžu esamība vai 
neesamība. Neradžotas riepas ir vairāk piemērotas 
pilsētas apstākļiem, ja ceļi ir notīrīti un pilnīgi bez 

sniega. Savukārt radžotas riepas būs nepieciešamas 
tiem, kas bieži dodas ārpus pilsētas un pārvietojas pa 

piesnigušiem un apledojušiem lauku ceļiem.
Es pats izvēlos radžotas riepas, jo pārvietojos ļoti daudz, un ga-

dās nonākt arī uz apledojuša ceļa. Radzes palīdz stabilizēt un kon-
trolēt mašīnu.’’
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Māris Neikšāns, autosportists: 

Radžotas ziemas riepas ļaus 
drošāk un efektīvāk pārvietoties 
pa apledojušiem ceļiem vai piesni-
gušu sniega kārtu, jo tieši radzes 
būtiski uzlabo ziemas riepu saķeri 
ar virsmu. 

Ir saprotams: jo vairāk radžu, 
jo labāks mašīnas sniegums (īsāks 
bremzēšanas ceļš, mazāka buksēša-
nas varbūtība). lai efekts būtu lie-
lāks, radzēm ir jābūt izvietotām ne-
vis vienā līnijā, bet gan haotiski. 

Radžotu riepu 
priekšrocības 

Neradžotu riepu 
priekšrocības

Neradžotas ziemas riepas ir ideāli 
piemērotas reģioniem, kuros valda 
slapja ziema ar krasām temperatūru 
svārstībām. Turklāt pateicoties spe-
ciāli izstrādātajam protektora raks-
tam un gumijas maisījuma sastāvam, 
neradžotas ziemas riepas lieliski tiek 
galā ar dziļu sniegu. Salīdzinājumā ar 
radžotajām riepām, neradžotās efek-
tīvāk attīsta ātrumu un bremzē uz as-
falta, turklāt tām ir labāki vadāmības 
rādītāji un zemāks trokšņa līmenis.

  caurdūrumi           plīsumi        uzliesmojumi

Pirelli Key Point — visrūpīgākais riepu serviss!
Visā Latvijā! www.PKP.lv

 Radžotu un  
 neradžotu  
ziemas riepu  
 priekšrocības
Tieši no ziemas riepām ir atkarīgs, cik pārliecinoši un stabili automašīna uzvedīsies uz 
sniegota vai apledojuša ceļa. Un te nu autovadītājam ir jāuzdod sev jautājums, kādas 
ziemas riepas izvēlēties — radžotas vai neradžotas? 
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Daudzu testu uzvarētāja — Pirelli Ice Zero radžotā riepa — garantē visaugstāko 
drošības un komforta līmeni pat visskarbākajos ziemas apstākļos. 

Pirelli Ice Zero radžotā riepa 
“saplosīs ziemu gabalos’’!

‘’Šīs riepas galvenā priekšrocība ir 
tās lieliskā saķere uz sniega un ledus, 
— tā, balstoties uz testu rezultātiem, 
saka Tekniikan Maailma eksperti. — 
Pirelli Ice Zero ātri un precīzi reaģē 
uz stūres pagriezieniem, un ziemas 
apstākļos tās būs viegli vadāmas. Arī 
uz asfalta šīs riepas ļoti jūtīgi reaģē uz 
autovadītāja darbībām, tāpēc ir spē-
jīgas viegli apbraukt šķērsli arī strauja 
manevra gadījumā. Kopumā Pirel-
li riepas ir lieliska izvēle bargajiem 
ziemas apstākļiem, kurām turklāt ir 

izdevies iekarot dažādu reitingu lī-
derpozīcijas’’. Par to, ka itāļu zīmols 
spēj radīt lieliskas ziemas riepas, kas 
viegli tiek galā ar Skandināvijas val-
stu bargajiem laikapstākļiem, varēja 
pārliecināties arī žurnāls ‘’Avtopano-
rama’’. Testu noslēgumā eksperti bija 
pārliecināti: Ice Zero ražotājiem tik 
tiešām ir izdevies atrast risinājumu, 
kas ziemā ļauj justies daudz drošāk: 
pat uz ledus (testēšana notika uz aiz-
saluša ezera virsmas Somijā, netālu 
no Kūsamo pilsētiņas) riepas node-

monstrēja īsu bremzēšanas ceļu, kā 
arī ļāva autovadītājam pilnībā kon-
trolēt procesu’’.

Pirelli Ice Zero izstrādē ir izman-
tota speciāla riepu radžu tehnoloģija 
Pirelli Dual Stud, kas ļauj tām viegli 
tikt galā ar sniegotu virsmu un eks-
tremāli zemām temperatūrām. Riepa 
garantē lielisku vadāmību uz sausas 
un slapjas virsmas, kā arī uz ledus un 
sniega, un demonstrē lieliskus brem-
zēšanas un stabilitātes rādītājus uz 
visu veidu ziemas ceļiem.

Dual StuD:
radžu tehnoloģija: 

Pagarinātais 
volframa karbīda 

SerDeniS
paaugstina 
pretestību uzlabo stabilitāti optimizē  

slodzes sadali
ļauj radzei labāk 

iespiesties apledojuša 
ceļa virsmā

samazina serdeņa 
nodilumu

nodrošina nemainīgus 
raksturlielumus uz ledus

daudzvirzienu  
konStrukcija Platā bāze dubultais 

SerDeniS
Plakanā 
virSma

uzlabotais 
radzes 

StiprinājumS

PIrellI JAUNUMI
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Pirelli Winter Ice Control  
— tas ir labākais risinājums  

drošai un stabilai braukšanai  
ziemas apstākļos!

Pirelli Winter Ice Control
labākais risinājums ekstremālajiem ziemas apstākļiem!

Pirelli ice Control nodrošina lieliskus saķe-
res rādītājus uz sausa un slapja asfalta un izce-
ļas ar savu spēju nodrošināt augstu komforta 
līmeni braucot. Pateicoties savām lieliskajām 
īpašībām, šī modeļa riepas ir saņēmušas labu 

vērtējumu no pasaules ietekmīgāko auto iz-
devumu puses. Pēc ekspertu teiktā šīs riepas 
demonstrē nevainojamas īpašības uz ledus, 
sniegotiem ziemas ceļiem un citiem ceļa se-
gumiem.

Zviedrijā izstrādātās, Pirelli Winter Ice Control ziemas riepas garantē augstu drošības līmeni 
un demonstrē lieliskas saķeres un bremzēšanas īpašības uz sniega un ledus, tādējādi pilnībā 
atbilstot bargajiem Ziemeļvalstu laikapstākļiem. 

Pirelli Winter Sottozero 3  
ziemas ceļu savaldītājs

Pirelli Winter sottozero 3 palīdzēs Jūsu mašīnai sa-
valdīt pat visslidenākos un piesnigušākos ziemas ceļus. 
Šī riepa ir izstrādāta speciāli nākamās paaudzes auto-
mašīnām, un ļauj izbaudīt to labākās īpašības jebkuros 
laikapstākļos.

Patiecoties inovatīvajām tehnoloģijām un jaunajam 
gumijas sastāva maisījumam, Winter sottozero 3 no-
drošina lielisku saķeri ziemas periodā un garantē mak-
simālu drošību, kontroli un vadāmības līmeni jebkuros 
laikapstākļos — uz sausas virsmas, sniega vai ledus.

Galvenās priekšrocības:
 Maksimāla saķere uz sniega
 Uzlabota automašīnas manevrētspēja 

uz sausa ceļa seguma
 Bremzēšanas un saķeres efektivitāte 

uz sniega
 Uzlabots sniegums uz sausa ceļa
 Īsāks bremzēšanas ceļš
 Ilgāks riepas kalpošanas mūžs

Pirelli Winter Sottozero 3 ziemas riepas modeli Pirelli izstrādāja sadarbībā ar vadošajiem pasaules 
autoražotājiem, ievērojot konkrētu automašīnu modeļu tehniskos parametrus un izmantojot tās Maserati, 
McLaren, Mercedes AMG oriģinālajā komplektācijā. 

Pirelli Scorpion Winter 
labākā izvēle Jūsu apvidus auto

Autobild Allrad ekspertiem bija iespēja pārlieci-
nāties par to, ka šīs riepas nodrošina maksimālu saķe-
ri, vilkmi un stabilitāti uz sniega, sausa vai slapja ceļa 
seguma. Braucot pa stāvajiem kalnu ceļiem, to jaudī-
gais risinājums pārliecina ar īsu bremzēšanas ceļu un 
spēju maksimāli precīzi kontrolēt automašīnas gaitu 
sniegotajos ceļu pagriezienos. Autobild Allrad vērtē-

jumā Pirelli scorpion Winter ‘’ ir ļoti labas uz sniego-
tiem segumiem, demonstrē zemu rites pretestību, ir 
labas uz slapja un ļoti labas uz sausa seguma”’, tāpēc 
tās ir kļuvušas par testu uzvarētāju! Savukārt neatka-
rīgās sertificēšanas organizācijas TÜV SÜD eksperti 
piešķīra šīm riepām visaugstāko vērtējumu, aplieci-
not to pārākumu pār konkurentiem bremzēšanas un 

vadāmības ziņā, kā arī pateicoties izcilajai saķerei uz 
sniegotas ceļa virsmas. 

Apvidus auto domātās Pirelli scorpion Winter 
riepas izceļas ar lieliskām vadāmības un bremzēša-
nas īpašībām pie zemām temperatūrām uz slapja 
un sausa ceļa seguma, demonstrē vislabākos rādītā-
jus uz sniega savā riepu klasē un nodrošina augstu 
akustiskā komforta līmeni. Šīs riepas garantē kom-
fortu un drošību braukšanas laikā dažādos ziemas 
apstākļos — pa sniegotu, slapju un sausu virsmu. 

Speciāli mūsdienu premium klases apvidus auto radītās Pirelli Scorpion Winter ziemas riepas ne reizi 
vien ir pierādījušas, ka ir labākās riepas bargajiem ziemas apstākļiem, pat uz kalnu ceļiem! 
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Ziemas periodā autovadītājam 
nav nekā bīstamāka par apledojušu 
ceļu. Drošu braukšanu un mašīnas 
kontroli šādos apstākļos garantē vie-
na no desmit lielākajiem pasaules rie-
pu ražotājiem — GITI — radžojamas 
ziemas riepas — GT Radial Champiro 
Ice Pro. Riepas ir izstrādātās speciāli ar 
mērķi nodrošināt stabilu braukšanu 
pat visekstremālākajos laikapstākļos 
un maksimālus vadāmības rādītājus 
uz ledus.

Šīs riepas garantē lielisku saķeri 
un zemu trokšņa līmeni.

Saskaņā ar Tyres & Accessories vērtējumu 
2013. gadā GITI pirmo reizi iekļuva 
riepu ražotāju pasaules reitinga pirmajā 
desmitniekā ar 2,9 miljardu eiro lielu 
apgrozījumu.

Ziemas  
riepu
kolekcija 

Itāļu auto nozares zīmols MOMO, kas popularitāti 
iemantojis galvenokārt pateicoties saviem riteņu 
diskiem un stūrēm, ir laidis klajā riepu līniju. 

Jaunās Momo riepas ir 
pieejamas vairāk nekā 180 
izmēros un paredzētas 
gan ziemas, gan arī vasa-
ras sezonai. Uzņēmuma 
portfolio ir apskatāmas 

ziemas riepu līnija North 
Pole, krosoveru un bezce-
ļu auto riepas SUV Pole, 
kā arī mikroautobusu un 
vieglo kravas mašīnu rie-
pas Van Pole.

Riepu izstrādes procesā 
MOMO ir piešķirta riepu 
sānu virsmas dizaina 
iedvesmotāja loma, savukārt 
protektora raksta, jauno 
riepu konstrukciju un gumijas 
maisījumu radīšana, kā arī 
gatavās produkcijas ražošana 
ir uzticēta MOMO partnerim 
— Jinyu. Projekta realizēšanas 
procesā ir iesaistīts arī itāļu 
riepu izplatītājs Univergomma. 

Momo North Pole W-1
Kompaktajām ģimenes automašīnām garantē stabilitāti un lielisku 
vadāmību ziemas laikā.

Šo riepu protektora raksts un uzbūve uzlabos vilkmi un vadāmības radītājus 
ziemas apstākļos. Riepas centrālā riba uzlabo manevrētspēju un bremzēšanas 
efektivitāti, pastiprina vilkmi un nodrošina lielisku stabilitāti.

Momo SUV Pole W-4 
Garantē komfortu, drošību un citus optimālus rādītājus  
uz ziemas ceļiem! 

Riepas protektors ir izstrādāts tā, lai uzlabotu saķeri pagriezienos pie lieliem 
ātrumiem, kā arī riepu uzvedību uz nestabiliem segumiem. Pateicoties protektora 
asimetriskā raksta skrejceliņa ārējai daļai, kas sastāv no lielākiem un cietākiem 
protektoru blokiem, ir izdevies uzlabot mašīnas manevrētspēju pagriezienos.

Momo North Pole W-2 
Vidējas un augstas jaudas vieglajām automašīnām garantē 
lielisku uzvedību pat pie lieliem ātrumiem!  

Speciālais protektora raksts un gumijas maisījuma sastāvs nodrošina op-
timālus vilkmes rādītājus un lielisku vadāmību ziemas apstākļos. Protektors ir 
izstrādāts tā, lai uzlabotu saķeri pagriezienos pie lieliem ātrumiem, kā arī riepu 
uzvedību uz nestabiliem segumiem.
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Budžeta klases Sai-
lun Ice Blazer WST1 riepu 
efektivitāte un uzticamība 
ir pierādīta neskaitāmos 
ziemas riepu testos. Pie-
mēram, 2013. gada ziemā 
vairāk nekā 100 profesio-
nālu Latvijas autobraucēju 
un vienkāršu autovadītāju 
notestēja šo riepu ‘’Drošas 
braukšanas poligonā 333”’. 
Riepas izturēja pārbaudī-
jumus tādās disciplīnās kā 
liela ātruma attīstīšana un 
ekstremāla bremzēšana, 
saķeres stabilitāte un vadā-

mība pagriezienos, dažādu 
ceļa situāciju modelēšana 
u.c. Eksperti uzsver, ka Sai-
lun Ice Blazer WST1 parādī-
ja sevi no vislabākās puses, 
kļūdamas par labākajām 
savā riepu klasē. 

“Budžeta klases riepu 
spektrā, tādās disciplīnās 
kā vadāmība, Sailun Ice 
Blazer WST1 izrādījās gal-
vas tiesu pārākas par savām 
konkurentēm, — stāsta 333 
DBP eksperts Monvīds Kon-
drovs. — Turklāt šīs riepas 

Sailun Ice Blazer WST1 riepas:
 garantē drošību un efektivitāti pat pie viszemākajām 

temperatūrām.

 garantē autovadītāja drošību, attīstot ātrumu  
līdz pat 190 km/h.

 būs lieliski piemērotas autovadītājiem, kas augstu 
vērtē optimālu cenas un 
kvalitātes attiecību.

GT Radial Champiro Ice Pro priekšrocības:
 jaunais, inovatīvais dizains garantē drošību pat 

ekstremālos laikapstākļos, turklāt šīs riepas 
raksturo lieliska nodilumizturība;

 speciālais radžu izvietojums uzlabo saķeri un 
samazina trokšņa līmeni braucot;

 optimāli veidotās sānu rievas veicina labāku ūdens 
un šķīdoņa novadīšanu no 
kontakta laukuma;

 jaunā gumijas 
maisījuma Silica 
komponente 
uzlabo vadīšanas 
efektivitāti uz 
ledus un saķeri 
uz sniega.

Sailun ICE BLAZER WST1 

GT Radial  
Champiro Ice Pro 
nebiedē bargās ziemas!
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Pirelli Key Point — visrūpīgākais riepu serviss!
Visā Latvijā! www.PKP.lv

Vieglo automašīnu radžojamās
Vieglo automašīnu radžojamas Sailun Ice Blazer WST1 
riepas tiks galā ar visu veidu dabas stihijām, ļaujot 
jums maksimāli izbaudīt braukšanu ziemas apstākļos. 

nodemonstrēja vislabākos 
rezultātus arī bremzēšanas 
testos (tām bija visīsākais 
bremzēšanas ceļš). Ap-
skatot visus Sailun Ice 
Blazer WST1 rādītājus 
kopumā, tās varētu ie-
rindot vidējās klases 
riepu klāstā.’’ Ķīnas ra-
žotājs Sailun būs uz-
veicis Eiropas ziemu! 
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Jaunās radžotās   
Yokohama Ice Guard Stud IG55 
riepas demonstrē ideālu uzvedību uz ceļa

JAUNUM
S

Jaunā, japāņu ražotāja piedāvātā, Yokohama Ice Gu-
ard Stud IG55 radžotā ziemas riepa vieglajām un apvi-
dus automašīnām ir ideālas ziemas riepas paraugs un 
garantē vieglu un paredzamu auto vadīšanu uz ledus 
un sniega, pilnīgu komforta sajūtu uz sausa un slapja 
ziemas ceļa, vārdu sakot, drošību jebkuros ziemas 
apstākļos.

Speciāli šim jaunajam modelim tika izstrādāts 
inovatīvs gumijas maisījums, kas kombinē Silica 
ar apelsīnu eļļu, kā arī jauns, agresīvs protektora 
raksts. Taču par galveno Yokohama Ice Guard 
Stud IG55 priekšrocību neapšaubāmi ir kļuvušas, 
ar 3 D projektēšanas palīdzību izstrādātās, radzes, 
kuru atloks un serdenis ir zvaigznes formā. Šāda 
ģeometrija uzlabo šķautnes efektu, kas ir nepie-
ciešams labākai radzes saķerei ar ledus virsmu. 

Pati radze ir nostiprināta atverē ar ļoti blīvu gumijas slā-
ni, kas neļauj tai nobīdīties. Un, protams, arī protektora 
radžu izvietojuma optimizācija ļāva ne tikai uzlabot sa-
ķeri ar slidenu virsmu, bet arī jūtami samazināt riepas 
rites izraisīto troksni. 

Panākumi testos:
Ziemā, Japānas poligonā notikušo, jauno Yokohama 

Ice Guard Stud IG55 riepu testi parādīja, ka tās viegli tiek 
galā ar ledu un sniegu. “Šīm riepām ir pilnīgi vienalga pa 
kādu virsmu braukt — sniegotu, apledojušu vai slapjdraņķī 

grimstošu”, pēc testa atzīmēja Team Orange koman-
da. ‘’Jauno riepu kvalitāte tik tiešām ir iespaidīga! — 
par pieredzēto dalās izmēģinājuma brauciena dalīb-
nieki. — Riepa pretojas pat apzinātai vadītāja vēlmei 
ieiet sānslīdē. Slēgta poligona apstākļos, kad tev nav 
jādomā par risku, šādu braukšanu ir grūti nosaukt par 
krāšņu un elpu aizraujošu, taču drošība un stabilitāte 
ir tieši tas, kas ir vajadzīgs ikdienā. Ātruma attīstīšana 
un bremzēšana ir nevainojamas! Ja uz sniega var no-
bremzēt gandrīz tāpat kā uz sausa asfalta, tad to tik 
tiešām var nosaukt par lielisku rezultātu.”

Uzlabotu radžu 
īpašību un fiksēšanas 

tehnoloģiju

Lielisku  
bremzēšanu  

uz ledus

Lielisku vadāmību 
uz visu veidu  

ceļiem

Yokohama Ice Guard Stud IG55 garantē:

Yokohama Ice Guard IG50  
izbaudiet ziemas ceļus!

Lai ziemas ceļi nepārvērstu Jūsu braukšanu par murgu, izvē-
lieties efektīvas un drošas riepas. Piemēram, japāņu Yokohama 
Ice Guard IG50, kuras lieliski tiek galā ar apledojušiem ceļiem un 
garantē visaugstāko drošības līmeni.  

Ekonomiskums bū-
tiski izceļ Yokohama 
Ice Guard IG50 citu 
starpā, jo, pateicoties 
speciālai tehnoloģijai, 
riepas izstrādātājiem ir 
izdevies ievērojami uz-
labot degvielas patēri-
ņa efektivitāti. Enerģijas 
zuduma samazināšana, 
pateicoties sānu daļas 
‘’izliekumu’’ optimizāci-
jai, ļāva samazināt rites 
pretestību par 5%, sa-
līdzinājumā ar ‘’parasta-
jām’’ riepām.

Yokohama Ice Guard IG50 garantē:

Lielisku vadāmību

Nevainojamu saķeri  
uz sniega un ledus

Drošu vadāmību uz sausa 
asfalta un apledojušas ceļa 
virsmas

Drošību vissarežģītākajos 
ziemas apstākļos

Ekonomisku degvielas patēriņu

Yokohama  
W.drive V905

JAUNUMS

ekonomiskums, 
uzticamība,  
lieliska vadāmība

Nelieliem sedaniem, vidējas litrāžas automašīnām un 
apvidus auto paredzētā, jaunā ziemas riepa Yokohama 
W.drive V905 ir tikai nesen parādījusies riepu tirgū, taču 
jau paspējusi parādīt sevi no vislabākās puses, un šobrīd, 
pilnīgi pelnīti, tiek uzskatīta par Japānas riepu ražotāja 
ziemas riepu vizītkarti. 

W.drive V905 izstrādes procesā, Yokohama sevišķi 
lielu uzmanību pievērsa tādiem rādītājiem kā vadāmība 
uz sniegota ceļa, bremzēšana uz sniegotas vai slapjas 
virsmas, kā arī degvielas patēriņam, izveidojot šo ziemas 
modeli par ekonomisku un ideāli piemērotu jebkuriem 
laikapstākļiem. 

Pateicoties uzlabotajiem raksturlielumiem 
— inovatīvajam gumijas maisījumam ar apel-
sīnu koka eļļu, īpašajam protektora rakstam, 
kas sastāv no 2D un 3D lamelēm ar dažādu 
tehnisku metožu pielietojumu, par visiem 
100% atbilst ziemas apstākļiem.

Ekonomiskumu

Izcilas caurgaitas 
īpašības

Labu vadāmību

Uzticamību

Yokohama Geolandar G073
radītas apvidus automašīnām 

Yokohama Geolandar G073 Skandināvijas tipa 
riepas būs lieliski piemērotas visu veidu apvidus auto. Šīs 
riepas ir kā radītas cilvēkiem, kuri vēlas būt pārliecināti 
par katru savas riepas kustību!

Apvidus automašīnām radītās, Yokohama 
Geolandar G073 Skandināvijas tipa riepas lieliski 
tiek galā ar apledojušiem un sniegotiem ceļiem, 
garantējot transportlīdzekļa pasažieriem un vadītājam 

visaugstāko komforta un drošības līmeni. Pateicoties 
uzlabotajam gumijas maisījuma sastāvam un jaunākajām 
tehnoloģijām, Yokohama Geolandar G073 riepas izceļas 
ar uzlabotiem raksturlielumiem uz ledus, kā arī sausas un 
slapjas ceļa virsmas. 

Riepas sniedz pilnīgu uzticamības garantiju kā uz 
asfalta, tā arī sarežģītiem sniegotiem un apledojušiem 
ceļa segumiem.

Yokohama Gеоlandar G073 garantē:

Maksimālu saķeri  
uz ledus

Stabilāku uzvedību  
uz mitras ceļa  

virsmas

Uzlabotu ārējo 
izskatu mūsdienu 

apvidus auto 
vajadzībām

Uzlabotas īpašības  
uz sniegotas un mitras 

ceļa virsmas

Efektīvi sabalansētu 
saķeri uz sniega,  
mitras un sausas  

ceļa virsmas

YOKOHAMA JAUNUMI

PKP riepu centru speciālisti parūpēsies par Jūsu auto!
Visā Latvijā! www.PKP.lv

Yokohama W.drive V905 garantē:
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