
PREHĽAD TESTOV ZIMNÝCH 

PNEUMATÍK BRIDGESTONE 2014 



BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 

ADAC: „dobrá“, druhé miesto v teste 

Jeden z jasných víťazov testu organizovaného nemeckým 
autoklubom ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club).  
 
Lamelová zimná pneumatika Blizzak LM001 (195/65 R 15 T) 
skončila vo veľmi kvalitne obsadenom nezávislom teste 
popredného autoklubu na celkovom druhom mieste vďaka 
svojim výnimočným prevádzkovým vlastnostiam a získala 
najlepšie známky za výkon na mokrom povrchu. Výsledkom je 
veľmi prestížne hodnotenie „dobrá“.  



BRIDGESTONE BLIZZAK LM32S 

ADAC: „Výnimočne dobré výkony“ 

Po svojom uvedení v roku 2013 skončila LM32S v spoločnom teste 
zimných pneumatík, usporadúvanom tromi poprednými 
európskymi autoklubmi ADAC, TCS a ÖAMTC, na druhom mieste z 
15 konkurenčných pneumatík. Pneumatika podala lepší výkon než 
konkurenti na mokrom povrchu a dosiahla pozoruhodné celkové 
skóre 2,2 (len 0,1 bodu za víťazom). 
 
„Veľmi dobre vyvážená pneumatika s najlepšími vlastnosťami 
na mokrom povrchu v segmente, výnimočne dobrý výkon na 
suchom povrchu, nízka spotreba paliva.“ – (Test zimných 
pneumatík ADAC 2013, 09/2013). 
 
Kvality LM32S potvrdil v roku 2014 test časopisu Autobild, ktorý ju 
zaradil na výborné 6. miesto z 50 pneumatík testovaných v 
kompletnej škále zimných podmienok.  



BRIDGESTONE BLIZZAK LM80 EVO 

Autobild ALLRAD: „Obzvlášť odporúčaná“ 

Blizzak LM-80 EVO, vlajková loď medzi zimnými pneumatikami 
Bridgestone pre SUV, si zaslúžila veľmi pozitívne hodnotenie 
renomovaného nemeckého motoristického časopisu Autobild 
ALLRAD za svoj nadpriemerný výkon v teste zimných pneumatík 
2014 a najmä za veľmi dobrý výkon na snehu.  
Testy zahŕňali rozmanité kritériá – brzdenie, ovládateľnosť a valivý 
odpor – v rozmanitých podmienkach vrátane mokrého, suchého a 
zasneženého povrchu. Pneumatika Blizzak LM-80 EVO sa 
umiestnila v Top 3 medzi prémiovými pneumatikami a získala od 
odborníkov časopisu Autobild ALLRAD veľmi prestížne hodnotenie 
„obzvlášť odporúčaná“. 



FIRESTONE WINTERHAWK 3 

Firestone Winterhawk 3 si viedla dobre v teste zimných 
pneumatík ADAC 2014, v ktorom získala celkovú známku 2,3, s 
ktorou sa umiestnila s náskokom aj pred mnohými prémiovými 
značkami.  
 
Pneumatika Firestone Winterhawk 3 bola označená za „veľmi 
vyváženú zimnú pneumatiku s najlepšou známkou na ľade a 
dobrým výkonom na mokrom povrchu pri nižšej spotrebe 
paliva. To jej vynieslo celkové štvrté miesto za výkon v zimných 
podmienkach a druhé miesto z hľadiska spotreby paliva, čo viac 
než postačovalo na získanie hodnotenia „dobrá“ od autoklubu 
ADAC. 

ADAC: „Veľmi vyvážená“ 


