Pneumatika WinGuard Sport 2 SUV: Vynikající stabilita na sněhu a jasná
volba pro majitele vozů SUV

Praha, 21. srpna 2018 – Společnost Nexen Tire uvádí na český trh nový plášť WinGuard
Sport 2 SUV pro zimní období. Tato pneumatika představuje ideální volbu pro bezpečnou
jízdu ve zhoršených klimatických podmínkách. Zaručuje stabilitu na vodě i sněhu a určena
je zejména motoristům vlastnící vozy SUV.
Nový plášť zažil premiéru na tradičním mezinárodním veletrhu The Tire v německém Kolíně
nad Rýnem a jak již samotný název napovídá, je určen především pro vozy SUV. I proto
vývojáři kladli důraz zejména na špičkovou ovladatelnost pneumatiky, jež dostala osvědčení
UHP (Ultra High Performance), které dokládá, že se jim podařilo dosáhnout vytyčeného cíle.
Pneumatika navazující na svou úspěšnou předchůdkyni WindGuard Sport SUV je k dostání
v celkem 27 rozměrech od 15 do 19 palců.
Běhoun pláště je koncipován do tvaru písmena „V“ a napomáhá tak stabilní jízdě na sněhu
či mokré vozovce. Pohodlí při jízdě ve zhoršených klimatických podmínkách zajišťuje i
bočnice, která je navržena tak, aby co nejlépe absorbovala vibrace a nerovnosti vozovky.
Nexen Tire navíc díky silné kostře pneumatiky deklaruje delší životnost a menší míru

opotřebení. Samostatnou kapitolou jsou pak výrazné drážky uprostřed vzorku, které
napomáhají záběru pneumatiky na sněhové podložce. Řidiči si tak mohou dopřát sportovní
a zároveň kontrolovanou jízdu i v zimě.
„V interním testování s konkurenčními pneumatikami jsme dosáhli o 18 % lepších výsledků
při simulaci brždění na sněhu. Podařilo se nám to zejména díky speciální běhounové směsi,
která napomáhá lepší ovladatelnosti, a především zkrácení brzdné dráhy v zimních
podmínkách,“ uvádí Aleš Kosina, marketingový manažer společnosti Nexen Tire.
Společnost Nexen Tire dodává v současné době pneumatiky jako součást originálního
vybavení řadě předních světových automobilek včetně značek Porsche, FCA, Volkswagen,
GM a Hyundai Kia Motors.
###
O společnosti Nexen Tire
Jihokorejská společnost, založená v roce 1942, je světovým výrobcem pneumatik se sídlem
v Jangsanu v provincii Jižní Kjongsang a v Soulu. Společnost patří mezi nejrychleji rostoucí
výrobce pneumatik na světě. Má 491 obchodních zastoupení ve 141 zemích na celém světě (stav
v červenci 2015) a tři výrobní závody – dva v Koreji (Jangsan a Changnyeong) a jeden v Číně
(Čching-tao). Svůj čtvrtý závod staví v Žatci v České republice. Společnost Nexen Tire vyrábí
pneumatiky s vyspělou technologií a špičkovým designem pro osobní vozidla, SUV a lehké
nákladní automobily. Společnost se zaměřuje také na výrobu pneumatik UHP s využitím
nejmodernějších technologií. Své výrobky dodává jako originální díly pro řadu světových výrobců
automobilů. V roce 2014 společnost jako první výrobce pneumatik na světě získala čtyři
nejprestižnější ceny za design. Více informací naleznete na webu http://www.nexentire.com
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