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Bezpieczeństwo  
w każdych warunkach  

zimowych.
Znakomite prowadzenie  

podczas opadów deszczu i śniegu.
MS plus 77.



Bezpieczniejsza jazda  
na zimowych trasach. 
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Uniroyal – technologia  
gwarantująca najlepszą ochronę 

przed aquaplaningiem.

Odwilż i padający deszcz mogą być przyczyną aquaplaningu 
również zimą. Opony Uniroyal skutecznie zabezpieczą podróżnych 

również przed tak trudnymi warunkami drogowymi. Szerokie  
kanały bieżnika usuwają większą ilość wody i optymalizują oponę 
na płaszczyźnie jej styku z nawierzchnią, a specjalnie opracowana 
na deszcz mieszanka gumy zwiększa przyczepność do nawierzchni; 
szerokie, sztywne bloki barkowe są mniej podatne na odkształcenia 

w trakcie pokonywania zakrętów. Zastosowana technologia 
zapewnia lepsze prowadzenie i bezpieczeństwo jazdy  

na mokrej nawierzchni.

Kierowcy, którzy wymieniają opony letnie na zimowe 
w odpowiednim czasie, zapewniają sobie dodatkową poduszkę 

bezpieczeństwa. Obecnie zimowe drogi stały się mokre i zabłocone 
z powodu dużej ilości opadów deszczu i niskich temperatur. 
Oznacza to, że kierowcy potrzebują efektywniejszej ochrony 

przed aquaplaningiem i przy wyborze opon zimowych powinni 
wziąć pod uwagę właściwości i osiągi jakie oferuje opona  

podczas jazdy na mokrej nawierzchni.  
Dlatego profesjonaliści wybierają specjalistki 

 od śliskiej, mokrej zimowej nawierzchni  
– zimowe opony Uniroyal.
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MS plus 77  
do samochodów osobowych.

Poprawa komfortu jazdy na mokrych nawierzchniach.
Specjalna mieszanka gumy opon deszczowych zwiększa efektywną 

przyczepność na drodze; duże, sztywne bloki barkowe redukują 
powstawanie odkształceń podczas pokonywania zakrętów.  

Te dwie funkcje w połączeniu ze sobą znacząco poprawiają komfort 
jazdy, zwłaszcza przy pokonywaniu zakrętów na mokrych drogach. 
Bardzo dobra trakcja na nawierzchniach ośnieżonych.

Wysoka gęstość lameli zwiększa siłę zgniatania śniegu dla lepszej trakcji.



Snow Max 2 do van-ów  
i lekkich ciężarówek.

Doskonała trakcja na zaśnieżonej nawierzchni.
Małe kieszonki w bieżniku opony zapewniają lepszą  

absorpcję śniegu, co prowadzi do zauważalnie lepszej trakcji  
na zaśnieżonych nawierzchniach.

Bardzo dobra skuteczność hamowania na śniegu.
Zoptymalizowana powierzchnia styku opony z drogą poprawia  

skuteczność hamowania na zaśnieżonej nawierzchni.



Ryzyko: letnie opony  
przy temperaturze poniżej 7°C. 

Zima w Europie centralnej – to więcej 
deszczu niż śniegu.

Pogoda stała sie coraz bardziej kapryśna, a sezonowość słabo 
odczuwalna. Zimą zamiast śniegu coraz częściej spotykamy deszcz. 

Dla przykładu średnia ilość opadów deszczu w Niemczech  
w 2012 roku była o 73% wyższa niż w tym samym miesiącu roku 

poprzedniego. W całej Europie, średnia liczba dni w których  
obserwujemy pokrywę śnieżną, z roku na rok zasadniczo spada.

Mniej śniegu – więcej deszczu.

Droga hamowania na śniegu.*

Opony zimowe

Opony letnie

Opony letnie

+ 31 m

*  Przy temperaturze poniżej 7 °C droga hamowania opon letnich znacznie się wydłuża. 
Odwiedź sprzedawcę Uniroyal aby uzyskać więcej informacji, zanim nadejdzie zima.

Droga hamowania na mokrej nawierzchni.*

+ 4 m

Opony zimowe

Prędkość początkowa  
50 km/h

35,4 km/h  
prędkość szczątkowa

Prędkość początkowa  
100 km/h

24,1 km/h  
prędkość szczątkowa
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W wielu krajach kierowcy zobowiązani są do wyposażenia 
samochodów w odpowiednio oznaczone opony, które są  

adekwatne do panujących warunków zimowych. Warunki te  
to przede wszystkim śliskie nawierzchnie spowodowane  
ubitym śniegiem, błotem, szronem, lodem. Odpowiednie  
na błoto i śnieg opony oznaczone są symbolem M+S  

umieszczonym na ścianie bocznej. Uniroyal rekomenduje  
zimowe opony z dodatkowym symbolem płatka śniegu,  

który oznacza szczególnie dobre osiągi w zimowych warunkach. 
Wszystkie zimowe opony Uniroyal są nim opatrzone.

Zwróć uwagę na następujące symbole,  
podczas zakupu opon zimowych:

W harmonii  
z prawami zimy.

Twój wyspecjalizowany sprzedawca opon:

www.uniroyal-tyres.com


