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Most jött el az idő

Sok a felfedezni való, találkozói vannak és élmények várnak Önre? Ez az Ön ideje. 
Ami most kezdődik! A Firestone megadja a szabadságot, hogy a pillanatnak éljen, 
és ne kelljen azon aggódni, mi van a kanyar után. Az erő és megbízhatóság több 

mint 100 éves múltra visszatekintő hagyományát folytató abroncsválasztékkal. Így 
az egyik emlékezetes pillanatról a másikra elkezdheti felépíteni saját örökségét. 

A FIRESTONE TAPASZTALAT



A Firestone Tyre & 
Rubber Company-t 
Harvey Firestone 
alapította az ohiobeli 
Akronban

A Firestone összeolvad a Bridgestone 
Corporationnel, egy vállalattal, amely 
hasonló értékekkel, és hasonlóan kiváló 
innovatív hagyományokkal rendelkezik. 
Az egyesülés által  
mára a világ legnagyobb  
gumiabroncs gyártójává váltak 

A Firestone Tyre & Rubber 
Company profitja először 
haladta meg az 1 millió USD-t 

A Firestone először nyeri meg a 
modern kori Indy500-at 

A Firestone megnyitja első 
tengerentúli gyártó üzemét 
Brentfordban, az Egyesült 
Királyságban. A következő 
évtizedekben további EU 
üzemek nyílnak Svédországban, 
Spanyolországban, 
Franciaországban, 
Portugáliában és Svájcban 

A Firestone Music Tour 6 
népszerű Európai zenei fesztiválra 
látogat el
a következő országokban: 
Spanyolország,Németország, 
Franciaország, Lengyelország, 
Olaszország és az Egyesült 
Királyság

1928

Graham Hill az 
első FIA Formula 1 
világbajnok Firestone 
abroncsokon 

1968 1996

2015

A Firestone 2000 szett 
abroncsot szállít a Ford 
Motor Company számára, 
mely jelenleg a piac 
legnagyobb autóipari 
megrendelése

Ray Harroun megnyeri az első 
Indianapolis 500 versenyt 
Firestone abroncsokkal 

1911
A Firestone kifejleszti 
az első praktikus, 
alacsony nyomású 
pneumatikus traktor 
abroncsot, és elindítja 
a „Gumizd fel a 
farmodat” kampányt 

1932

A Firestone bejelenti visszatérését 
az Indianapolis 500 és Indy/
Champ Car versenyekre 20 évvel 
a motorsportokból való távozását 
követően 

1993
Elindul a Firestone márka 
felfrissítése Európában az új 
Destination HP SUV abroncsok 
bemutatásával

2014

A Firestone történelme 1900-ban kezdődik egyetlen ember, Harvey Firestone 
munkásságával. Az ő jövőképe, korszakalkotó szelleme és innovációs szenvedélye 
virtuális forradalmat robbantott ki a szállítmányozás terén, amely számtalan 
generáció életére volt hatással. Onnantól, hogy motorsportok legkiválóbb pályáin 

Izgalmas hagyományok 

A FIRESTONE ÖRÖKSÉG

segített a teljesítmény határait kitolni egészen addig, hogy kitágította a hétköznapi 
autósok korlátait... A Firestone öröksége a mai napig rengeteg embernek ad ihletet 
az élet számos területén, hogy újra felfedezhessék a vezetés szabadságát. 

1988

1906

1910

1900



A Firestone a szabad életről szól – új helyek felfedezéséről, új 
tapasztalatok, új barátok szerzéséről. Ezért idén nyáron ismét útnak indul 
a Firestone Music Tour! Az elmúlt nyáron Európa legjobb zenéit hoztuk el 
neked és barátaidnak. Számos nagy spanyol, német, lengyel, francia, olasz 
dán, ír és egyesült királyságbeli zenei fesztivál támogatójaként legnagyobb 
rajongóinknak életre szóló zenei élményeket adhattunk. A közösségi 
oldalakon meghirdetett játékok és a helyi programok is az aktivitás részei 
voltak. 

De a szabadság nevében idén új helyeket fedezünk fel, új tapasztalatokat 
és új barátokat szerzünk! Tehát pattanj autóba, és találd meg velünk 
együtt a szabadságot a 2017. évi Firestone Music Tour rendezvényein!  
Nézd meg merre jártunk, hol tartunk, és hová igyekszünk – kövess  
minket online!

FIRESTONE MUSIC TOUR

Freedom to Rock!

@firestone_europe

www.facebook.com
/firestone

MARADJON NAPRAKÉSZEN A LEGÚJABB HÍREKKEL

http://musictour.firestone.eu/



TARTÓS  
TELJESÍTMÉNYRE  
KÉSZÜLT

ROADHAWK

A teljesítmény az élettartam során csökken – a 
reakcióidőtől egészen a tényleges képességig. A Firestone 
Roadhawk gumiabroncs olyan körülmények közt is 
megőrzi teljesítményjellemzőit, ahol a nedves út, a nagy 
forgalom, a hirtelen fékezés és az autópálya-tempó is 
a napi rutin része. Ez azt jelenti, hogy gumiabroncsaira 
azok teljes élettartama során biztosan számíthat.

»  Kategóriájának legjobb tapadása nedves úton

» Kategóriájában a legjobb fékezés száraz úton

»  A hosszabban tartó teljesítményre készült

ÚJ



FIREHAWK SZ90μ

FEDEZD FEL ÚJRA A 
VEZETÉS IZGALMÁT! 

A Firestone immár több mint egy évszázada tartja 
mozgásban az embereket. Az olyan abroncsokkal, mint  
a Firehawk SZ90μ és SZ90μ RFT megtapasztalhatja 
a vezetés igazi örömét. Érezd kezedben a kimagasló 
úttartásból és az összes felületen rendelkezésre álló 
tapadásból eredő erőt és irányítást. És a Firestone 
defekttűrő technológiája által nyújtott biztonsággal és 
nyugalommal felvértezve szabadon követheted az utat, 
bármerre is vezessen az...

» Dinamikus, sportos megjelenés

» Kimagasló kormányreakció és precizitás  

 száraz felületen

» Kiszámítható és rendkívül megbízható vizes  

felületen is 

»  SZ90μ RFT 

A defekttűrő technológiával még nagyobb mobilitás



Szép napok. Klassz helyek. És a lélek szinte szárnyal... 
Ismered a kellemes, pihentető utazás által nyújtott 
élményeket. Ezért fejlesztette ki a Firestone Multihawk 
2 abroncsot.Ez az abroncs azon felül, hogy jól viselkedik 
a változó körülmények között, de olyan kényelmet nyújt, 
mellyel ki is élvezheti ezeket. Élvezzünk minden percet!

»  Kifinomult, elegáns dizájn

» Kényelmes, simán futó és szupercsendes

» Megbízható fékezési teljesítmény

ÉLVEZD A  
SOKOLDALÚ  
TELJESÍTMÉNYT!

MULTIHAWK 2



DESTINATION HP

Azért vannak, hogy leküzdd őket. Ezért a Destinaton HP 
abroncs - a Firestone SUV/4x4 abroncsainak zászlóshajója 
- mindennel el van látva ezek leküzdésére. Tapasztald meg 
milyen különbséget nyújt az igazi tapadás és stabilitás, 
szárazon és vizes felületen is, kilométerről-kilométerre. 
Bármerre is vigyen az utad, biztos lehetsz benne, hogy a 
Destination HP elvisz oda.

»  Modern, sportos megjelenés

»  Jó futásteljesítmény és a kedvező gördülési  

ellenállás gondoskodik a gazdaságosságról

» Magasfokú stabilitás nedves és száraz  

körülmények között is

NE HIGGY A  
KORLÁTOKBAN!



VANHAWK 2

Ha a munkát el kell végezni, végezzük el jól. És a 
kishaszon-gépjárművekhez készült új Firestone Vanhawk 2 
gumiabronccsal félig már célba is ért!

Kiváló nedves útfelületen nyújtott irányíthatóságával és 
továbbfejlesztett üzemanyag-gazdaságosságával arra 
termett, hogy újra és újra teljesítsen. Elvégzi a munkát 
időben, és a költségkereten belül!

»  Kimagasló üzemanyag-takarékosság, gördülési 

ellenállás és kezelhetőség nedves úton

»   Robusztus felépítésével és hosszú élettartamával arra 

termett, hogy folyamatosan teljesítsen

»  A teljes fenntartási költség versenyképessége 

további előnyöket kínál

ELVÉGZI A  
FELADATOT

ÚJ



TUDNIVALÓK AZ ABRONCSOKRÓL

Abroncsai nagyon sok információt hordoznak önmagukon.
Az alábbi tippek segítenek Önnek elmélyedni a részletekben.

ABRONCSMÉRET
205/55R16

A számok az abroncs szélességét 
(205mm), magasságát (a 
szélességének 55%-a) és a felni 
átmérője (16 coll).

A

TERHELÉSI INDEX
91

Egy szám, amely a gumiabroncs 
sebességi index maximális 
terhelését jelzi a sebességi index 
mellett (91 = 615kg).

B

SEBESSÉGI INDEX
V

A betű jelzi az abroncs maximális 
sebességét (V = 240km/h). Ez általában 
magassabb mint a jármű maximális 
sebessége. Bár léteznek kivételek téli 
abroncsok esetében és mentesítések 
néhány országban.

C

GYÁRTÁSI IDŐ 
2416

A gyártás éve és hete (ebben 
az esetben 2006. 24. hete). A 
Firestone a 10 évesnél idősebb 
abroncsok cseréjét javasolja.

D

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Coll Szériák Sebességi indexek

13” > 16” 50 > 80 H - T - V

ABRONCSCÍMKE INFORMÁCIÓ

dB

C - E C 71 > 72

MULTISEASON

FIREHAWK SZ90μ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Coll Szériák Sebességi indexek

FIREHAWK SZ90μ

15” > 19” 35 > 55 V - W - Y

FIREHAWK SZ90μ RFT

16” > 18” 40 > 55 V - W

ABRONCSCÍMKE INFORMÁCIÓ

dB

FIREHAWK SZ90μ

E - F A - B 71 > 73

FIREHAWK SZ90μ RFT

E - F A - B - C  - 71 > 73

MULTIHAWK 2

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Coll Szériák Sebességi indexek

13” > 15” 55 > 80 H - T

ABRONCSCÍMKE INFORMÁCIÓ

dB

E - F C 69 > 70

DESTINATION HP
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Coll Szériák Sebességi indexek

15” > 20” 40 > 75 H - V - W - Y

ABRONCSCÍMKE INFORMÁCIÓ

dB

E - C B 70 > 72

4x4

VANHAWK 2
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Coll Szériák Sebességi indexek

14” > 16” 60 > 75 H - R - S - T

ABRONCSCÍMKE INFORMÁCIÓ

dB

C B 71 > 72

Kisteherautó abroncsok

B C

D

A

Személyautó abroncsok

MÉRETVÁLASZTÉK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Coll Szériák Sebességi indexek

15” > 18” 40 > 65 H - T - V - W - Y

ABRONCSCÍMKE INFORMÁCIÓ

dB

C A 70 > 72

ROADHAWK



BRIDGESTONE MAGYARORSZÁG Kft.

H-1133 Budapest, Váci út 76. 
Tel. +36 1 430 2780 - Fax +36 1 387 9311  
Email: contact.hungary@bridgestone.eu

www.firestone.hu

Jelen kiadványban szereplő információk csak útmutatásul szolgálnak. Nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. Az adatok a kiadást követően utólagos 
felülvizsgálat miatt változhatnak. Elkészítés és kivitelezés: Unides. Nyomtatta az Unides. 01/07


