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PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH 

PNEUMATIK 

 

 

 

  

 

 

Období teplejšího počasí je před námi, a tak je ten správný čas k testování produktů určených pro léto.  

Zkušení testovací jezdci významných automobilových magazínů se vydali do testovacích areálů, aby zhodnotili 

výrobky hlavních hráčů na trhu s pneumatikami.  

Těmto testům dominovaly pneumatiky Pirelli, když dosáhly následujících pódiových umístění: 

 

 

 

 

 

 

 

ADAC, největší automobilový klub v Evropě, jehož testy jsou sledovány více než 50 miliony spotřebiteli a mají tak 

významný dopad na trh, TCS, který je největším automobilovým klubem ve Švýcarsku a ÖAMTC, nejvýznamnější 

automobilový klub na rakouském území, právě zveřejnily výsledky svých testů. 

Jezdci na testovacích okruzích vyzkoušeli na rozdílných površích za suchých i mokrých podmínek vlastnosti 

různých letních pneumatik. Pod drobnohledem se ocitlo 31 pneumatik rozdělených do dvou rozměrů: 195/65R15 

91V (16 produktů) a 215/65R16 98H (15 produktů), jenž byly podrobeny testování v oblastech bezpečnosti na 

suchu i mokru, hlučnosti, vlivu na spotřebu paliva, odolnosti a dalších kritériích. 

Pirelli konečným dominantním výsledkem svých produktů v těchto testech opět potvrdilo své vedoucí postavení 

na trhu. V rozměru 195/65R15 pro vozy do městského prostředí Pirelli opanovalo celkové pořadí, v rozměru 

215/65R16 pro automobily z kategorie SUV dosáhlo na třetí příčku. 
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       VÍTĚZ TESTU CINTURATO P1 VERDE 

 

Pirelli dominovalo testu 15” pneumatik se svým produktem Cinturato P1 Verde. 

Od roku uvedení na trh v roce 2011 nabízí Cinturato P1 Verde prémiové řešení mobility ve 

městech. Cinturato P1 Verde bylo navrženo s respektem pro životní prostředí k zajištění 

úspor, komfortu a bezpečnosti na všech površích silnic. 

V samotném testu předčilo Cinturato P1 Verde všechny své konkurenty a získalo finální 

hodnocení 2,1 (stupnice 1 – 5, kdy 1 je nejlepší známkou). 

Při bližším pohledu na test lze zjistit, že Pirelli bylo NEJLEPŠÍ VE TŘÍDĚ v následujících oblastech: brzdění na mokru, 

snížení rizika podélného aquaplaningu, stabilitě na závodním okruhu a úrovni vnitřního hluku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirelli obdrželo konečné hodnocení “dobré” (nejvyšší ocenění) v testu ADAC a “velmi doporučujeme” v TCS a 

ÖAMTC testech, společně se čtyřmi dalšími konkurenty. 

 

Následující body byly jednotlivými magazíny na pneumatice Cinturato P1 Verde nejvíce vyzdviženy: 

 Velmi vyvážená letní pneumatika 

 Zvláště dobrá na mokru 

 Nízké opotřebení a nízká hlučnost 

 Nízká spotřeba paliva 

 

Kritéria Cinturato P1 Verde Hodnocení 

Výkon na suchu 2.1 Dobré 

Schopnost akcelerace 2.4   

Bezpečnost řízení 2,0   

Brzdění 1.8   

Výkon na mokru 2.0 Dobré 

Brzdění 1.6 Nejlepší ve třídě 

Aquaplaning-podélný 2,0 Nejlepší ve třídě 

Aquaplaning-boční 3.5   

Ovládání 1.6   

Závodní okruh 2,0 Nejlepší ve třídě 

Hluk / Komfort 2.9 Příjemné 

Hluk - vnitřní 2.5 Nejlepší ve třídě 

Hluk - venkovní 3.3   

Spotřeba paliva 2.3 Dobré 

Opotřebení 1.5 Velmi dobré 

Finální známka ADAC 2.1 Dobré 
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* V porovnání s ostatními 

prémiovými výrobci pneumatik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SCORPION VERDE NA PÓDIU 

Také v testu rozměru 16’’ potvrdilo Pirelli, že nabízí jeden z top produktů dostupných na 

trhu. Pneumatika Scorpion Verde se umístila na třetím místě z 15 testovaných produktů. 

Scorpion Verde představuje odpověď společnosti Pirelli na poptávku trhu po “zelených 

produktech” pro vozidla z kategorie SUV. Nízký valivý odpor a snížená hmotnost zajišťují 

nižší spotřebu paliva a nižší emisi CO2, Scorpion Verde tak přináší kombinaci úspor, 

šetrnosti k životnímu prostředí, komfortu a bezpečnosti na všech površích silnic. 

Finální známka testu ADAC pro Scorpion Verde činila 2,8, v jejímž rámci vyčnívalo 

hodnocení v oblastech schopnostech akcelerace, bočního aquaplaningu a také spotřeby 

paliva a opotřebení. 

 Kritéria Scorpion Verde Hodnocení 

Výkon na suchu  1.9   Dobré 

Schopnost akcelerace 1.5 Nejlepší ve třídě * 

Bezpečnost řízení 1.8   

Brzdění 2.3   

Výkon na mokru 2.8   Příjemné 

Brzdění 2.6   

Aquaplaning-podélný 2,0   

Aquaplaning-boční 3.5 Nejlepší ve třídě * 

Ovládání 3.0   

Závodní okruh 3.0   

Hluk / Komfort 3.1   Příjemné 

Hluk - vnitřní 2.8   

Hluk - venkovní 3.4   

Spotřeba paliva 2.1   Dobré 

Opotřebení 1.5   Velmi dobré 

Finální známka ADAC 2.8   Příjemné 
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Celkově se Scorpion Verde ukázala býti extrémně vyváženou pneumatikou s dobrými výsledky ve všech 

aspektech. 

Pirelli obdrželo konečné hodnocení “příjemné” v testu ADAC and “doporučujeme” v TCS a ÖAMTC testech. 

Následující body byly jednotlivými magazíny na pneumatice Scorpion Verde nejvíce vyzdviženy: 

 Zvláště dobrá na suchých silnicích 

 Nízké opotřebení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Německý magazín Auto Zeitung otestovalo charakteristiky deseti 215/55R17 

pneumatik. Pirelli se tohoto testu zúčastnilo s pneumatikou Cinturato P7 Blue a opět 

obsadilo jednu z nejvyšších pozic (3. místo). 

Cinturato P7 Blue je vysoce výkonnou pneumatikou navrženou pro střední a velké 

sedany, která nabízí nevídanou rovnováhu mezi výkonem na mokru a úrovní valivého 

odporu při zachování dlouhé kilometrové výdrže. Uvedena na trh byla v roce 2012 k 

doplnění Cinturato P7, verze Blue je zaměřena na získání hodnocení ‘AA’ v oblastech 

brzdění na mokru a úrovni valivého odporu na EU ekoštítku jako vůbec první pneumatika na trhu.  
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Uskutečněný test ukázal, že Cinturato P7 Blue nabízí jak na mokré, tak i suché vozovce skvělý výkon a 

spolehlivost, zvláště pak:  

- Precizní a rychlé zatáčení 

- Komfort a bezpečnost při řízení, rychlost a skvělou efektivitu 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Pirelli obdrželo konečné hodnocení “Velmi doporučujeme”. 

 

 

 

 

 

Gute Fahrt, německý magazín pro automobily Volkswagen a Audi zaměřující se na technologie, trendy a testování 

jízdních vlastností provedl test 215/55R17 pneumatik. 

Úplně poprvé se tohoto testu zúčastnila pneumatika Pirelli s technologií Seal Inside. Konečným 2. místem se opět 

potvrdila síla Pirelli. 

Cinturato P7 Seal Inside je vysoce výkonnou letní pneumatikou se samotěsnící technologií umožňující 

pokračování v jízdě bez ztráty tlaku vzduchu v případě defektu 

pneumatiky externím předmětem. 

Test potvrdil vyváženost vlastností pneumatiky, především v oblastech 

brzdění, ovládání a hlučnosti. Cinturato P7 se ukázalo být nejlepší mezi 

všemi konkurenty v testu brzdění na suchém povrchu. 
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Kritéria Cinturato P7 s-i Hodnocení 

Výkon na suchu 

  Ovládání ++ Velmi dobré 

Brzdění ++ Nejlepší ve třídě 

Výkon na mokru 

  Ovládání ++ Velmi dobré 

Brzdění ++ Velmi dobré 

Aquaplaning-podélný + Dobré 

Aquaplaning-boční + Dobré 

Závodní okruh + Dobré 

Hluk ++ Velmi dobré 

Komfort + Dobré 

Valivý odpor + Dobré 

Finální hodnocení GF 

 
Velmi dobré - 

 
 
Cinturato P7 obdrželo “GUTE FAHRT doporučení” na základě konečného hodnocení “Velmi dobré -”. 
 
 

 
 

 
 
Kromě již uvedeného 17” rozměru byly testovány také pneumatiky homologované na vozy VW v rozměrech 18” a 
19”: 
 
- 235/45 R 18 94W Pirelli Cinturato P7 Seal       “Velmi dobré - “ 
 
- 235/40 R 19 96W XL Pirelli Cinturato P7 Seal      “Velmi dobré - “ 
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Kritéria 
Cinturato P7 s-i 

18’’ 
Cinturato P7 s-i 

19’’ 

Výkon na suchu 

 
 

Ovládání ++ ++ 

Brzdění ++ ++ 

Výkon na mokru 

 
 

Ovládání ++ ++ 

Brzdění ++ ++ 

Aquaplaning-podélný + o 

Aquaplaning-boční o o 

Závodní okruh + ++ 

Hluk ++ ++ 

Komfort o o 

Valivý odpor o o 

Finální hodnocení GF Velmi dobré - Velmi dobré - 

 

 

 

 

 

 

Známý německý magazín Auto Bild zveřejnil na svém webu první výsledky testování letních pneumatik, jehož 

kompletní zpracování bude v březnu vydáno v tištěné podobě Auto Bildu. Společnost Pirelli očekává další skvělé 

umístění jejího produktu – Cinturato P7 Blue.  

Pod drobnohledem je v tomto případě 52 pneumatik v rozměru 225/50R17.  
 
Pneumatika 225/50R17 98W Pirelli Cinturato P7 Blue dosáhla ve zkouškách brzdění na mokrém i suchém povrchu 

na 4. pozici, přičemž dominovala v části hodnotící brzdění na suchu. 

 

Ačkoliv finální výsledky testu ještě nejsou zveřejněny, průběžné hodnocení potvrzuje výsledek z loňského roku, 

kdy Pirelli obsadilo první místo v testu brzdění a celkově se umístilo na druhé pozici. 

 

Jakmile budou k dispozici kompletní výsledky testu, budeme Vás informovat. 

 
 
 
 
 

++: VELMI DOBRÉ      +: DOBRÉ         o: USPOKOJUJÍCÍ        -: DOSTATEČNÉ         - -: NEDOSTATEČNÉ 


