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Награда за зимната гума Nokian Hakkapeliitta R2 – 
„Технология на годината в автомобилните гуми” за 
2016 г. 
 

Nokian Tyres, Финландия, най-
северният производител на гуми 
в света, спечели престижната 
награда „Технология на годината 
в автомобилните гуми” за 2016 г. 
– със своята зимна гума Nokian 
Hakkapeliitta R2.  
 
Новата Nokian Hakkapeliitta R2 е 
истинска зимна гума, 
разработена за уникалния 
електромобил i3 на BMW, която 
съчетава изключително ниско 
съпротивление при търкаляне, 
първокласно сцепление и 

изключителен комфорт при шофиране. Размерът на новия 
модел гума е 155/70R19 88Q XL. Модерният нов член в 
семейството на Nokian Hakkapeliitta представя технологии от 
бъдещето. Това е първата в света зимна гума, отговаряща на 

енергиен клас А. Според тестовете, Nokian Hakkapeliitta R2 е способна да намали 
съпротивлението при търкаляне при електромобилите с цели 30%. 
 
– Пробегът с едно зареждане е всичко за водачите на електромобили и става още по-
важен в студено време, когато работата на акумулатора е затруднена. Всеки километър е 
от значение, така че що се отнася до гумите, ниското съпротивление при търкаляне е 
задължително. Nokian Hakkapeliitta R2 показа, че това може да не е за сметка на 
отличното сцепление в зимни условия – достоен носител на титлата „Технология на 
годината в автомобилните гуми – казва Греъм Хийпс, редактор на списание Tire 
Technology International и председател на журито. 
 
– Гордеем се, че с нашата първокласна зимна гума Nokian Hakkapeliitta R2 можем да 
предложим на постоянно растящия брой собственици на електромобили по-добро 
сцепление през зимата, повече спокойствие при шофиране и най-вече – по-дълъг пробег 
с едно зареждане. Да направим транспорта по-безопасен и екологично чист е ръководен 
принцип в нашето продуктово развитие – казва Юха Пирхонен, вицепрезидент по 
изследователска и развойна дейност на Nokian Tyres. 
 
Nokian Tyres – родени на север, преодоляват екстремните условия 
 
Nokian Tyres, пионерът в сферата на автомобилните гуми, е известна със своите 
висококачествени продукти, специално проектирани за различните пазари и различните 
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тежките приложения. Повече от половината от нашите ресурси за продуктово развитие се 
изразходват за тестване на продуктите. 

 
Nokian Hakkapeliitta е една от 
най-известните марки зимни гуми 
там, където има истинска зима. 
Зимните гуми Nokian Hakkapeliitta 
са създадени, усъвършенствани 
и тествани в тежките северни 
условия. Компанията има свой 
собствен тестов център на площ 
над 700 хектара в Ивало, 
финландска Лапландия, на север 
от Полярния кръг. Там 
специалистите по 
изследователска и развойна 
дейност, заедно с тест пилотите, 
подлагат гумите на истински 
изпитания. Тестовият център в 
Ивало симулира екстремни 

зимни условия от ноември до май, през деня и през нощта. 
 
– Благодарим искрено за тази престижна награда. Тя е и една прекрасна увертюра към 
80-та годишнина на гумите Hakkapeliitta – казва Пирхонен. 
 
Изказвания от журито – „Технология на годината в автомобилните гуми”: 
 
„Зимната гума Nokian Hakkapeliitta R2 е специализиран продукт за специален автомобил, 
който отговаря на строгите изисквания към зимните гуми, без да прави компромис със 
стандартите за съпротивление при търкаляне. Добра работа!” 
Джо Уолтър, асоцииран професор по машинно инженерство, Университет Ейкрън 
 
„Технологията на Nokian Tyres съчетава две от най-трудните за оптимизиране 
функционални характеристики на гумата и ги развива, създавайки уникален продукт.” 
Сайед Тахери, директор на CenTiRe, Virginia Tech     
 
„От известно време се усещаше необходимост от намаляване на разхода на гориво при 
зимните гуми, затова трябва да признаем приноса на тази иновация.” 
Д-р Стюарт Кук, директор по изследователска дейност, TARRC 
 
www.nokiantyres.com 
Сервизи за гуми и автомобили Vianor на Nokian Tyres 
http://vianor.com 
 
Редакция: Д-р Фалк Кьолер 
 
 

http://www.nokiantyres.com/
http://vianor.com/
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За Международните награди за отлични постижения и иновации в технологиите в 
автомобилните гуми: 
Международните награди за отлични постижения и иновации в технологиите в 
автомобилните гуми, учредени през 2008 г., са признание за добрите идеи и упоритата 
работа в проектирането и производството на автомобилни гуми. Краткият списък с 
претенденти включва номинациите, изпратени от читателите на Tire Technology 
International, и предложенията на редакторския екип на списанието. След това списъкът 
се изпраща на независимо жури от международни експерти в сферата на автомобилните 
гуми, които дават мнението си и определят победителите, а резултатите се обявяват на 
Tire Technology Expo в Хановер всеки февруари. За повече 
подробности посетете www.tiretechnology-expo.com. 
 
Снимки във връзка с наградата и снимки на Hakkapeliitta R2: 
www.nokiantyres.com/HakkapeliittaeR2 
 
Видеоклип: 
https://youtu.be/Wo4omb0Eil4 
 
 
Още информация: 
 
Nokian Hakkapeliitta R2 Nokian Tyres – най-модерната „зелена” технология за зимни гуми за 
електромобили 
www.nokiantyres.com/innovation/research-and-development/top-aa-category/nokian-
hakkapeliitta-r2-the-world-s-first-winter-tyre-with-an-a-energy-rating/ 
 
Nokian Tyres – първата в света зимна гума от клас AA 
www.nokiantyres.com/innovation/research-and-development/top-aa-category/ 
 
Тестване в екстремни условия 
www.nokiantyres.com/innovation/testing/ 
 
Най-добрите в тестовете на зимни гуми: тестовият център в Ивало – „Белия ад”  
http://youtu.be/UEGUTw7KHxE 
 
Първата в света зимна гума с изскачащи шипове  
www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-tyres-the-world-s-first-nonstudded-winter-
tyre-with-studs/ 
 
Nokian Hakkapeliitta 8 – световен рекорд за най-бърза кола на лед, 335,713 км/ч:  
www.nokiantyres.com/innovation/testing/fastest-on-ice/fastest-on-ice-2013/ 
 
Как беше създадена първата в света зимна гума? 
www.nokiantyres.com/first-winter-tyres 
 
 

http://www.tiretechnology-expo.com/
http://www.nokiantyres.com/HakkapeliittaeR2
https://youtu.be/Wo4omb0Eil4
http://www.nokiantyres.com/innovation/research-and-development/top-aa-category/nokian-hakkapeliitta-r2-the-world-s-first-winter-tyre-with-an-a-energy-rating/
http://www.nokiantyres.com/innovation/research-and-development/top-aa-category/nokian-hakkapeliitta-r2-the-world-s-first-winter-tyre-with-an-a-energy-rating/
http://www.nokiantyres.com/innovation/research-and-development/top-aa-category/
http://www.nokiantyres.com/innovation/testing/
http://youtu.be/UEGUTw7KHxE
http://www.nokiantyres.com/innovation/testing/fastest-on-ice/fastest-on-ice-2013/
http://www.nokiantyres.com/first-winter-tyres
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Nokian Tyres е най-северният производител на гуми в света и лидер в 
иновациите 
 
Nokian Tyres е най-северният производител на гуми в света. Компанията допринася и се 
грижи за безопасното пътуване в тежки условия. Независимо дали шофирате в зимна 
буря, или в пороен летен дъжд, гумите на Nokian Tyres предлагат надеждност, добри 
работни характеристики и спокойствие. Финландската компания е единственият 
производител на гуми, който се фокусира върху продукти за тежки условия и взискателни 
клиенти. Като водещ в света специалист в зимните гуми, Nokian Tyres предлага 
иновативни гуми за леки автомобили, камиони и тежки машини, които се продават 
предимно в райони с тежки условия на шофиране поради сняг, гори и сменящи се сезони. 
 
Nokian Tyres е изобретателят на зимната гума и разработва, тества и патентова 
иновативни гуми в продължение на 80 години. Изключително тежките условия изискват 
бързо съобразяване, безмилостно борбен дух и способност за сътрудничество. Тази 
рецепта използвахме и при създаването на най-модерните летни гуми, които се справят с 
неравни пътища и лошо време. Освен това първокласната марка Nokian Tyres предлага 
гуми, разработени специално за времето в България и за по-високите скорости по 
българските магистрали. 
 
Богата гама от летни и зимни гуми от първокласната марка Nokian Tyres 
 
Новата първокласна лятна гума Nokian eLine 2 от клас AA осигурява най-доброто при 
гумите от клас A по отношение на сцеплението с мокра настилка, разхода на гориво, 
повишената безопасност и екологичната мобилност. Новата лятна гума Nokian iLine 
осигурява повече комфорт и икономии при шофирането за малките и средни автомобили. 
 
Изключително богатата гама първокласни зимни гуми от Nokian Tyres включва новата 
Nokian WR D4, Nokian WR A4 за високоскоростни автомобили, Nokian WR SUV 3, Nokian 
WR C3 за микробуси и всесезонните гуми Nokian Weatherproof, а също и многократния 
победител в тестовете Nokian WR D3. 
 
Гумите на Nokian Tyres осигуряват отлична безопасност, пестят гориво и нямат равни в 
опазването на околната среда. Компанията е номер 1 по отношение на клиентската 
удовлетвореност и признание за марката в Скандинавия и Русия и има изключително 
добра репутация. 
 
Повишена безопасност чрез иновации: индикатор за безопасно шофиране (DSI) с 
предупреждения за аквапланинг 
 
Индикаторът за безопасно шофиране на летните гуми показва на шофьора дълбочината 
на каналите във вид на цифра от 8 до 3. Предупреждението за аквапланинг в рамките на 
този диапазон показва опасността от аквапланинг чрез символа на водна капка. Той 
изчезва, когато останат само 4 мм от дълбочината на канала, с което предупреждава 
шофьора за повишения риск. 
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Nokian Tyres постигна оборот от 1,360 милиарда евро през 2015 г. 
 
Nokian Tyres постигна оборот от 1,360 милиарда евро през 2015 г. и има над 4000 
служители. В Европа Nokian Tyres работи чрез собствени търговски компании в 10 
страни. Освен това компанията притежава веригата за гуми и автоуслуги Vianor, която 
включва над 1400 магазина в 26 страни. 
 
www.nokiantyres.com 
Сервизи за гуми и автомобили Vianor на Nokian Tyres 
http://vianor.com 
 
 
Контакт с пресата: 
Д-р Фалк Кьолер, ПР 
Д-р Фалк Кьолер 
Тел.: +49 40 54 73 12 12  
Факс: +49 40 54 73 12 22  
Електронна поща: Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de 
www.Dr-Falk-Koehler.de 
Ödenweg 59 
22397 Hamburg (Хамбург) 
Германия 
 
Ще се радвам на депозитен екземпляр от публикацията за д-р Фалк Кьолер, ПР 
 
Друга информация: 
www.twitter.com/NokianTyresCom 
www.youtube.com/NokianTyresCom 
www.facebook.com/nokiantyres 
www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc 
Блог на водачите на автомобили: 
http://community.nokiantires.com/ 
Блог на експертите на Nokian Tyres: 
http://nordictyreblog.com/ 
 
Nokian Tyres България 
Nokian Tyres plc 
Агент за страните от Балканския полуостров Емил Наков, oфис: +35928720284, 
мобилен:+359879278780, emil.nakov@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 
 
Nokian Tyres Европа 
Nokian Tyres s.r.o 
V Parku 2336/22 
148 00 Praha 4 
Czech Republic 

http://www.nokiantyres.com/
http://vianor.com/
mailto:Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de
http://www.dr-falk-koehler.de/
http://www.twitter.com/NokianTyresCom
http://www.youtube.com/NokianTyresCom
http://www.facebook.com/nokiantyres
http://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc
http://community.nokiantires.com/
http://nordictyreblog.com/
mailto:emil.nakov@nokiantyres.com
http://www.nokiantyres.com/
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Managing Director Central Europe Hannu Liitsola, Tel. +420 605 236 440 
E-Mail hannu.liitsola@nokiantyres.com 
Technical Customer Service Manager CE Sven Dittmann, Dipl.-Ing., Tel. +49 160 908 944 04 
E-Mail sven.dittmann@nokiantyres.com 
Marketing Manager Lukáš Líbal, Tel. +420 222 507 759 
E-Mail lukas.libal@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 
 
Nokian Tyres Финландия седалище 
Nokian Tyres plc 
Pirkkalaistie 7 
P.O.Box 20 
37101 Nokia 
Finland 
Product Development Manager Jarno Ahvenlammi, Tel. +358 10 401 7741 
E-Mail jarno.ahvenlammi@nokiantyres.com 
Development Manager Juha Pirhonen, Tel. +358 10 401 7708 
E-mail juha.pirhonen@nokiantyres.com 
Product Manager Central Europe Stéphane Clepkens, Tel. +358 50 462 7536 
E-mail stephane.clepkens@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 

mailto:hannu.liitsola@nokiantyres.com
mailto:sven.dittmann@nokiantyres.com
mailto:lukas.libal@nokiantyres.com
http://www.nokiantyres.com/
mailto:jarno.ahvenlammi@nokiantyres.com
mailto:juha.pirhonen@nokiantyres.com
mailto:stephane.clepkens@nokiantyres.com
http://www.nokiantyres.com/
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