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Manevrabilitate sportivă şi aderenţă de cea mai înaltă clasă pe zăpadă 
 
Noua anvelopă de iarnă Nokian WR A4 stăpâneşte 
capriciile vremii de iarnă din România 
 

Noua anvelopă sportivă Nokian WR A4 de la cel mai nordic 
producător de anvelope combină în mod optim 
manevrabilitatea extrem de performantă şi aderenţa pe timp 
de iarnă. Tehnologia Functional Performance Siping şi 
cauciucul Performance Traction Silica se află la originea 
inovaţiilor de ultimă generaţie în materie de anvelope de iarnă, 
care stăpânesc toate elementele iernii româneşti şi 
schimbările rapide de temperatură. Anvelopele asigură o 
conducere foarte echilibrată în timpul furtunilor de zăpadă, în 
condiţii de zloată, ploaie puternică şi pe asfaltul ars de soare 
pe care se poate conduce cu viteză. Inspirat din natură, 
Centipede Siping de pe nervura centrală reprezintă cea mai 
recentă inovaţie care asigură aderenţa pe zăpadă, creată de 
campionii dezvoltării de produse de la Nokian Tyres. Striaţiile 
3D zimţate, care seamănă cu un miriapod aderent pe 
suprafaţă, optimizează aderenţa pe zăpadă şi 
manevrabilitatea stabilă.  
 
Aceste anvelope premium de iarnă destinate vehiculelor 

extrem de performante sunt disponibile în dimensiunile de 16 până la 21 de inchi, iar indicii de 
viteză variază de la H (210 km/h) până la W (270 km/h). În plus, această selecţie extrem de 
bogată include dimensiunile pentru vehiculele electrice moderne, cum ar fi Tesla Model S. 
Produsele speciale din această gamă sunt dotate cu tehnologia Flat Run, numeroase produse 
fiind marcate XL pentru cea mai mare capacitate de încărcare posibilă din această dimensiune. 
 
În timpul iernii trecute, şoferii români au apreciat produsele câştigătoare la teste ale inovatorului 
anvelopelor de iarnă: Nokian WR D4, cu o clasă de aderenţă A pe carosabil umed, şi anvelopa 
Nokian Weatherproof All-Weather pentru o utilizare pe tot parcursul anului. Noile anvelope 
Nokian WR A4 completează selecţia Nokian Tyres de anvelope pe timp de iarnă pentru 
România, una dintre cele mai mari şi mai moderne de pe piaţă. Această anvelopă perfecţionistă 
de iarnă continuă tradiţia generaţiei anterioare, Nokian WR A3, evidenţiată prin câştigarea 
testelor comparative ale revistelor auto. Gama completă a acestui nou produs premium va fi 
pusă la dispoziţia clienţilor în toamna anului 2016.  
 
Siguranţă testate 
 
Îmbunătăţirea proprietăţilor de aderenţă pe zăpadă şi zloată ale anvelopei sportive Nokian WR 
A4 este rezultatul a peste patru ani de dezvoltare. Profilurile benzii de rulare, structurile şi 
compuşii din cauciuc reprezintă expertiza mondială finlandeză de ultimă generaţie. Au presupus 
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mii de ore de modelare pe calculator, de comparaţii în laborator şi de încercări autentice în 
condiţii variabile. Peste jumătate din costurile de dezvoltare a produsului Nokian Tyres au fost 
consacrate încercărilor intensive din întreaga lume. 
 
Proprietăţile de siguranţă ale Nokian WR A4, campionul capriciilor vremii de iarnă, au fost 
ajustate la centrul de testare al Nokian Tyres  „White Hell” din Ivalo, în nordul cercului polar. 
Proprietăţile anvelopei în condiţii de zloată au fost optimizate cu ajutorul unei metode unice de 
testare a acvaplanării pe zloată la un nou nivel, metodă disponibilă pe circuitul Nokian. 
Proprietăţile exemplare pe carosabil umed şi uscat au fost perfecţionate pe pistele de testare 
din Europa Centrală, în Germania şi în Spania. 
 
Conducere sigură şi fiabilă 
 

Anvelopa Nokian WR A4 se 
caracterizează printr-un profil al 
benzii de rulare asimetric, care 
permite conducerea precisă şi 
adaptată pe drumuri uscate şi cu 
zloată. Manevrabilitatea excelentă şi 
stăpânirea tuturor elementelor iernii 
se bazează pe mai multe inovaţii şi, 
în special, pe tehnologia Functional 
Performance Siping, în care fiecare 
suprafaţă, bloc al benzii de rulare şi 
striaţiile profilului elegant al 
suprafeţei de rulare au un rol precis, 
optimizat pe calculator. Umărul rigid 

exterior, striaţiile Centipede Siping din zona centrală şi striaţiile optimizate în funcţie de fiecare 
zonă, care rămân întotdeauna eficiente pe umărul interior, formează o combinaţie controlată 
care îi permite anvelopei Nokian WR A4 să ruleze în siguranţă şi confortabil. 
 
- la noua anvelopă de iarnă Nokian WR A4, tehnologia de ultimă generaţie este cu adevărat 
funcţională şi deserveşte nevoile şoferului. Direcţia este la fel de precisă precum cea a unei 
anvelope de vară pe autostrăzile uscate sau umede ori în zonele urbane aglomerate. În cazul 
unei ninsori, păstrează aderenţa pe straturile groase de zăpadă şi pe zloata atât de periculoasă. 
Vă puteţi baza întotdeauna pe ea pentru a vă aduce acasă în siguranţă, afirmă Olli Seppälä 
Directorul dezvoltare produs de la Nokian Tyres. 
 
Umărul exterior puternic şi rigid asigură manevrabilitatea stabilă şi controlabilă la viteze mai 
mari. Blocurile benzii de rulare de diferite dimensiuni nu se pot deplasa dacă viteza creşte, 
deoarece sunt strâns legate unele de altele cu ajutorul proeminenţelor de suport. Striaţiile de 
blocare 3D ale blocurilor benzii de rulare îmbunătăţesc rigiditatea laterală.  
 
Anvelopa Nokian WR A4 răspunde rapid şi cu precizie la manevre şi păstrează un nivel de 
zgomot confortabil. Este anvelopa de iarnă din România cea mai silenţioasă din gama Nokian 
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Tyres . 
  
Aderenţă maximă pe zăpadă – Centipede Siping 

 
Zona centrală este dominată de o nervură 
longitudinală robustă compusă din blocuri ale benzii 
de rulare cu striaţii zimţate care seamănă cu 
amprentele unui miriapod. Striaţiile tridimensionale 
Centipede Siping oferă o suprafaţă de contact 
maximă şi rămân complet eficiente la toate unghiurile 
de viraj, crescând aderenţa pe zăpadă şi zloată şi 
îmbunătăţind controlul.  
 
- Aderenţa rămâne fermă şi constantă. Şoferul poate 
simţi cu uşurinţă limitele de aderenţă, care facilitează, 
în special, schimbările rapide ale benzilor de circulaţie 
care sunt alunecoase din cauza zăpezii sau a zloatei. 
De asemenea, nervura este prevăzută cu articulaţii la 
extremităţile blocurilor, ceea ce reduce deplasarea 

blocului. Astfel, rezistenţa la rulare este redusă, care, la rândul său, îmbunătăţeşte consumul de 
combustibil şi rezistenţa la uzură, adaugă Seppälä. 
 
Profilul nervurii în evantaial umărului interior cu blocuri funcţionale ale benzii de rulare şi 
canelurile cu lame elimină zăpada şi zloata în mod eficient de pe suprafaţa de contact. Striaţiile 
dispuse la unghiuri diferite asigură o aderenţă longitudinală eficace şi o bună aderenţă la 
accelerare, în special pe zăpadă. Canelurile longitudinale mari oferă o aderenţă laterală 
excelentă. Aderenţa excelentă pe timp de iarnă este îmbunătăţită şi mai mult de profilul blocului 
de rulare care este conturat pe partea umărului interior al nervurii centrale. Acesta este echipat 
parţial cu articulaţii şi striaţii. Blocurile de rulare mici, puternic striate, sunt crenelate în aşa fel 
încât o striaţie este ataşată pe partea stângă, în timp ce următoarea este ataşată pe partea 
dreapta.  
 
Mai multă siguranţă pe timp de iarnă şi manevrabilitate excelentă   
 
Blocurile umărului ale acestui campion al aderenţei sunt prevăzute cu striaţii rigide şi dense, 
care sunt personalizate pentru fiecare bloc al benzii de rulare şi se diminuează progresiv 
dinspre centru spre umăr.  
 
- Acest design precis creşte aderenţa pe zăpadă şi senzaţia de control a şoferului, care sunt 
necesare în viraje şi la schimbarea benzii de mers. Blocurile benzii de rulare sunt sprijinite şi de 
proeminenţele canelurilor, ceea ce îmbunătăţeşte rigiditatea şi manevrabilitatea, explică 
Seppälä. 
 
Marginile canelurilor longitudinale de pe Nokian WR A4, o anvelopă fiabilă în toate condiţiile de 
iarnă, sunt echipate cu gheare pentru zăpadă, care îmbunătăţesc aderenţa longitudinală, mai 
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ales pe zăpadă. Testele confirmă faptul că Nokian WR A4 oferă o aderenţă şi o manevrabilitate 
de cea mai înaltă clasă, atât pe carosabil umed, cât şi uscat. Cele mai spectaculoase 
îmbunătăţiri au fost obţinute pe zăpadă, unde aderenţa şi manevrabilitatea sunt mai bune cu cel 
puţin 5 % decât anvelopa Nokian WR A3. 
 
Prevenire eficientă a acvaplanării – Tehnologia Coandă 

 
Apa este un alt element comun pe drumurile de 
iarnă din România. În special, canelurile de pe 
drum cresc riscul acvaplanării. Noua tehnologie 
Coandă combate riscul acvaplanării. Pe marginea 
blocurilor benzii de rulare de pe umerii interior şi 
exterior ai anvelopei Nokian WR A4 a fost 
adăugat un element care permite evacuarea mai 
eficientă a apei în canelurile transversale. 
Evacuarea apei şi a zloatei este accelerată 
datorită canelurilor longitudinale lustruite – şi, 
pentru prima dată, şi a canelurilor transversale 
lustruite care accelerează evacuarea apei.     
 
Cauciucul Performance Traction Silica 
garantează o aderenţă exemplară  
 

Compusul pentru suprafaţa de rulare a noului produs combină în mod unic compusul de 
cauciuc Nokian Hakkapeliitta proiectat pentru iernile dificile şi reci din nord cu un compus pe 
bază de dioxid de siliciu, care oferă performanţe excelente în condiţii de vreme mai blândă. A 
rezultat compusul din cauciuc Performance Traction Silica, un design complet inovator care 
conţine elastomeri funcţionali, cauciuc natural, dioxid de siliciu şi ulei de rapiţă, care oferă 
caracteristici de vârf, atât pe zăpadă, cât şi pe drumuri ude. 
   
Cauciucul natural şi uleiul de rapiţă din acest compus unic de cauciuc, care este ajustat pentru 
condusul sportiv, asigură o aderenţă excelentă iarna şi rămân neschimbate în ciuda modificării 
temperaturii după parcurgerea mai multor kilometri. Profilul benzii de rulare pentru rulare uşoară 
şi compusul de iarnă de înaltă tehnologie oferă o rezistenţă la uzură excelentă, care permit 
reducerea consumului de combustibil. Rezistenţa extrem de redusă la rulare a anvelopei 
Nokian WR A4 îi permite să obţină un consum îmbunătăţit de combustibil şi emisii nocive mai 
reduse decât concurenţii săi tradiţionali. 
 
Conducere confortabilă şi silenţioasă 
 
Pe lângă siguranţă, o parte esenţială a plăcerii şofatului o constituie confortul. Structura precis 
optimizată a profilului de rulare şi noile inovaţii garantează că anvelopa Nokian WR A4 are un 
contact calm şi silenţios cu drumul, indiferent de viteză şi de tipul drumurilor. 
 
Tehnologia pentru flanc silenţios îmbunătăţeşte confortul conducerii. Compusul special din 
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cauciuc dintre peretele lateral şi suprafaţa de rulare filtrează în mod activ sunetul şi vibraţiile din 
suprafaţa carosabilului, împiedicând trecerea undelor sonore iritante pentru urechea umană prin 
peretele lateral în jantă şi de acolo în habitaclu.  
 
A fost dezvoltat un compus de cauciuc Clinch special pentru zona de talon a anvelopei Nokian 
WR A4. Inovaţia reduce eficient şi zgomotul din interiorul vehiculului, deoarece amortizează 
vibraţiile produse de carcasa anvelopei.  
 
Indicatorul de siguranţă pe timp de iarnă sporeşte siguranţa şi confortul 
 
Anvelopele bune sunt o condiţie esenţială pentru rularea lină pe timp de iarnă. Suprafaţa de 
rulare este dotată cu un indicator de siguranţă (Driving Safety Indicator - DSI), conceput şi 
brevetat de Nokian Tyres, care sporeşte siguranţa pe timp de iarnă; ea conţine, de asemenea, 
simbolul fulg de nea al indicatorului de siguranţă pe timp de iarnă (Winter Safety Indicator - 
WSI).  
 
Câmpurile suplimentare cu informaţii de pe peretele lateral sporesc siguranţa şi confortul. La 
schimbarea anvelopelor, câmpurile cu informaţii pot fi folosite pentru a înregistra presiunile 
corecte de umflare, locul de utilizare şi cuplul de strângere a prezoanelor. Presiunea corectă din 
anvelope creşte precizia manevrelor, reduce uzura anvelopelor şi economiseşte combustibil. 
 
 
Noua anvelopă Nokian WR A4 – Prognoza meteo nu mai contează 
  
Aderenţă excelentă pe timp de iarnă, pe drumuri uscate, umede şi acoperite de zăpadă datorită 
tehnologiei Functional Performance Siping 

Performanţă extrem de stabilă şi echilibrată la viteze mari 

Confort maxim 

 
Principalele inovaţii: 
 
tehnologia Functional Performance Siping. Mai multă aderenţă pe timp de iarnă, o 
senzaţie mai bună la şofat. Fiecare bloc de rulare şi fiecare striaţie din profilul elegant are o 
formă precisă şi un anumit rol, iar acest lucru se simte în excelenta aderenţă şi manevrabilitate. 
Umărul rigid exterior, striaţiile Centipede Siping din zona centrală şi striaţiile optimizate în 
funcţie de fiecare zonă care rămân întotdeauna eficace pe umărul interior îi permit anvelopei 
Nokian WR A4 să ruleze în siguranţă şi confortabil pe vreme de iarnă. 
 
Centipede Siping. Aderenţă maximă pe zăpadă, manevrabilitate precisă. Zona centrală 
este dominată de o nervură longitudinală robustă compusă din blocuri ale benzii de rulare cu 
striaţii zimţate care seamănă cu amprentele unui miriapod. Striaţiile tridimensionale Centipede 
Siping oferă o suprafaţă de contact maximă şi rămân complet eficiente la toate unghiurile de 
viraj, crescând aderenţa pe zăpadă şi zloată şi îmbunătăţind controlul.  
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Compus din cauciuc Performance Traction Silica. Aderenţă precisă, rezistenţă excelentă 
la uzură, consum scăzut de combustibil. Compusul din cauciuc, care conţine cauciuc natural, 
siliciu şi ulei de rapiţă, asigură aderenţă excelentă pe timp de iarnă. Această inovaţie de ultimă 
generaţie a compusului îmbunătăţeşte, de asemenea, stabilitatea conducerii şi rezistenţa la 
uzură. Uleiul de rapiţă asigură o rezistenţă sporită la rupere. Rezistenţa la rupere face anvelopa 
extrem de rezistentă la uzură, la impacturi şi la pene de cauciuc. Cantităţile mari de cauciuc 
natural şi ulei de rapiţă garantează că proprietăţile excelente de aderenţă pe timp de iarnă 
rămân aceleaşi, chiar dacă temperaturile se schimbă şi kilometrii se acumulează. Rezistenţa 
extrem de redusă la rulare înseamnă un consum mic de combustibil. 
 
Proeminenţele canelurilor. Manevrabilitate excelentă. Blocurile de rulare de pe umerii 
anvelopei sunt susţinute de proeminenţele canelurilor adânci, care îmbunătăţesc rigiditatea şi 
manevrabilitatea. 
 
Gheare pentru zăpadă. Aderenţă puternică pe zăpadă. Ghearele pentru zăpadă au fost 
modelate pe canelurile longitudinale ale blocurilor de rulare, pentru a asigura aderenţa atât de 
necesară pe drumurile de iarnă. Ghearele pentru zăpadă aderă eficient la suprafaţă pe zăpadă 
moale şi pe teren moale.  
 
Tehnologia Coandă de la Nokian Tyres. Prevenirea eficientă a acvaplanării. Designul 
curbat, în formă de rampă al blocurilor benzii de rulare de pe umărul interior şi exterior ghidează 
şi accelerează fluxul de apă din canelurile longitudinale în canelurile transversale. Proprietăţile 
excelente de prevenire a acvaplanării se păstrează chiar dacă anvelopa se uzează.  
 
Tehnologia pentru flanc silenţios Nokian. Confort sporit în timpul conducerii. Compusul 
special din cauciuc dintre peretele lateral şi suprafaţa de rulare filtrează în mod activ sunetul şi 
vibraţiile din suprafaţa carosabilului, împiedicând trecerea undelor sonore dăunătoare care irită 
urechea umană prin peretele lateral în habitaclu. 
 
 Compusul din cauciuc Clinch special. Durabilitate optimizată, mai puţin zgomot de 
rulare. Compusul de cauciuc apasă flexibil pe flanşa roţii, conferind mai multă rezistenţă zonei 
de talon a anvelopei. Inovaţia reduce eficient şi zgomotul din interior, deoarece amortizează 
vibraţiile produse de corpul anvelopei, evitând trecerea lor în anvelopă şi de acolo, mai departe, 
în interiorul vehiculului. 
 
Canelurile lustruite. Siguranţă şi eleganţă. Canelurile lustruite laterale şi longitudinale 
facilitează  îndepărtarea zăpezii şi a zloatei.   
 
www.nokiantyres.com 
Service-ul auto şi de anvelope Vianor al Nokian Tyres: 
http://vianor.com/ 
 
Redacţia: Dr. Falk Köhler 
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Fotografii ale produsului Nokian WR A4: 
www.nokiantyres.com/NokianWRA4 
 
 
Videoclipuri 
 
New winter tyre Nokian WR A4 - Forget the Forecasts 
https://youtu.be/XhxQRgdxWiA 
 
 
Informații suplimentare 
 
Nokian Tyres - Prima anvelopă de iarnă din lume cu aderenţă de clasă AA 
www.nokiantyres.com/innovation/research-and-development/top-aa-category/ 
 
Nokian Hakkapeliitta R2 Nokian Tyres - Tehnologia ecologică de ultimă generaţie pentru 
anvelopele de iarnă destinate automobilelor electrice 
www.nokiantyres.com/innovation/research-and-development/top-aa-category/nokian-
hakkapeliitta-r2-the-world-s-first-winter-tyre-with-an-a-energy-rating/ 
 
Testare în condiţii extreme 
www.nokiantyres.com/innovation/testing/ 
 
În fruntea testărilor anvelopelor de iarnă: Centrul de testare Ivalo – White Hell  
youtu.be/UEGUTw7KHxE 
 
Prima anvelopă de iarnă din lume cu ţinte retractabile  
www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-tyres-the-world-s-first-nonstudded-winter-
tyre-with-studs/ 
 
Nokian Hakkapeliitta 8: record mondial - cel mai rapid automobil pe gheaţă - 335,713 km/h:  
www.nokiantyres.com/innovation/testing/fastest-on-ice/fastest-on-ice-2013/ 
 
Cum a fost inventată prima anvelopă de iarnă din lume? 
www.nokiantyres.com/first-winter-tyres 
 
  

http://www.nokiantyres.com/NokianWRA4
https://youtu.be/XhxQRgdxWiA
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Birou de presă: 
Dr. Falk Köhler PR 
Dr. Falk Köhler 
Tel. +49 40 / 54 73 12 12 
Fax +49 40 54 73 12 22 
E-Mail Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de 
www.Dr-Falk-Koehler.de 
Ödenweg 59 
22397 Hamburg, Germania 
 
Exemplar de control, către Dr. Falk Köhler PR 
 
Informaţii suplimentare: 
www.twitter.com/NokianTyresCom 
www.youtube.com/NokianTyresCom 
www.facebook.com/nokiantyres 
www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc 
Blog şoferi: 
http://community.nokiantires.com/ 
Blog experţi Nokian Tyres: 
http://nordictyreblog.com/ 
 
 
Nokian Tyres România 
Importator în România 
Dragos Beldica, Tel. +40 0722 625 775 
E-Mail dragos.beldica@rotis.ro 
www.rotis.ro 
 
Emil Nakov, Area Export Manager, Tel. +35928720284, Mobil: +359879278780 
E-Mail emil.nakov@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 
 
Nokian Tyres Europa  
Nokian Tyres s.r.o 
V Parku 2336/22 
148 00 Praha 4 
Czech Republic 
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 

mailto:Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de
http://www.dr-falk-koehler.de/
http://www.twitter.com/NokianTyresCom
http://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc
http://community.nokiantires.com/
http://nordictyreblog.com/
mailto:dragos.beldica@rotis.ro
http://www.rotis.ro/
mailto:emil.nakov@nokiantyres.com
http://www.nokiantyres.com/
mailto:hannu.liitsola@nokiantyres.com
mailto:sven.dittmann@nokiantyres.com
mailto:lukas.libal@nokiantyres.com
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www.nokiantyres.com 
 
Nokian Tyres Finlanda, sediul principal 
Nokian Tyres plc 
Pirkkalaistie 7 
P.O.Box 20 
37101 Nokia 
Finland 
Product Development Manager Olli Seppälä, Tel. +358 10 401 7549 
E-Mail olli.seppala@nokiantyres.com 
Head of Product Management Petri J. Niemi, Tel. +358 10 401 7646 
E-Mail petrij.niemi@nokiantyres.com 
Technical Customer Service Manager Matti Morri, Tel. +358 10 401 7621 
E-Mail matti.morri@nokiantyres.com 
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 

http://www.nokiantyres.com/
mailto:olli.seppala@nokiantyres.com
mailto:petrij.niemi@nokiantyres.com
mailto:matti.morri@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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	Îmbunătăţirea proprietăţilor de aderenţă pe zăpadă şi zloată ale anvelopei sportive Nokian WR A4 este rezultatul a peste patru ani de dezvoltare. Profilurile benzii de rulare, structurile şi compuşii din cauciuc reprezintă expertiza mondială finlandez...
	Proprietăţile de siguranţă ale Nokian WR A4, campionul capriciilor vremii de iarnă, au fost ajustate la centrul de testare al Nokian Tyres  „White Hell” din Ivalo, în nordul cercului polar. Proprietăţile anvelopei în condiţii de zloată au fost optimiz...
	Conducere sigură şi fiabilă
	Anvelopa Nokian WR A4 se caracterizează printr-un profil al benzii de rulare asimetric, care permite conducerea precisă şi adaptată pe drumuri uscate şi cu zloată. Manevrabilitatea excelentă şi stăpânirea tuturor elementelor iernii se bazează pe mai m...
	Cauciucul Performance Traction Silica garantează o aderenţă exemplară   Compusul pentru suprafaţa de rulare a noului produs combină în mod unic compusul de cauciuc Nokian Hakkapeliitta proiectat pentru iernile dificile şi reci din nord cu un compus pe...
	Conducere confortabilă şi silenţioasă  Pe lângă siguranţă, o parte esenţială a plăcerii şofatului o constituie confortul. Structura precis optimizată a profilului de rulare şi noile inovaţii garantează că anvelopa Nokian WR A4 are un contact calm şi s...
	Indicatorul de siguranţă pe timp de iarnă sporeşte siguranţa şi confortul
	Anvelopele bune sunt o condiţie esenţială pentru rularea lină pe timp de iarnă. Suprafaţa de rulare este dotată cu un indicator de siguranţă (Driving Safety Indicator - DSI), conceput şi brevetat de Nokian Tyres, care sporeşte siguranţa pe timp de iar...
	Principalele inovaţii:  tehnologia Functional Performance Siping. Mai multă aderenţă pe timp de iarnă, o senzaţie mai bună la şofat. Fiecare bloc de rulare şi fiecare striaţie din profilul elegant are o formă precisă şi un anumit rol, iar acest lucru ...
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