V prestižním německém testu celoročních pneumatik zvítězil Nexen Tire
Praha - 9. května 2018 – Celoroční pneumatiky N’blue 4 Season společnosti Nexen Tire
zvítězily v testu německého autoklubu ADAC. Prestižní německý autoklub ji v
konkurenci deseti dalších produktů renomovaných výrobců prohlásil za nejlepší.
Vzhledem k rostoucímu trhu v tomto segmentu jde o významný úspěch jihokorejského
producenta, který v současnosti staví výrobní závod v žatecké průmyslové zóně.
Německý ADAC, jeden z předních evropských autoklubů, testoval celosezónní
pneumatiky, které jsou mezi motoristy stále populárnější. Pneumatiky byly srovnávány
nejen mezi sebou, autoři testu je zároveň porovnali se specializovanými plášti určenými
pro letní a zimní podmínky. Dlouhodobý test probíhal v létě, na podzim i v zimě, aby byly
nasimulovány všechny podmínky, ve kterých musí celoroční plášť obstát. Od sucha, přes
déšť až po sníh a led. ADAC dále posuzoval stabilitu v zatáčkách, opotřebení běhounu a
úsporu paliva. Na základě těchto parametrů si nejlépe vedla pneumatika N’blue 4 Season
společnosti Nexen Tire, která byla společností ADAC ohodnocena jako “doporučená” s
jednoznačně nejlepším výsledkem ze všech testovaných vzorků.
N’blue 4 Season 175/65R14T vynikla ve všech testovaných oblastech, ať již šlo o zimní,
podzimní či letní podmínky. Excelentních výsledků pak dosáhla především v jízdě na
mokru a na ledu. “Vzhledem k rostoucímu významu trhu s celoročními pneumatikami
jsme extrémně hrdí na výsledky testů, neboť potvrzují úsilí naší společnosti vyrábět
vysoce výkonné pneumatiky," řekl Travis Kang, generální ředitel společnosti Nexen Tire.
“Naše pneumatiky jsou na evropském trhu uznávány pro svou vynikající kvalitu. I nadále
budeme posilovat konkurenceschopnost našich výrobků v regionu i po celém světě."
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). V roce 2018 uvede v Žatci v České republice do provozu svůj čtvrtý závod.
Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky s vyspělou technologií a špičkovým designem pro
osobní vozidla, SUV a lehké nákladní automobily. Zaměřuje se především na pneumatiky UHP
(vysoce výkonné pneumatiky), u nichž se uplatňují vyspělé technologie. 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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