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CUM SE CITEȘTE O ANVELOPĂ ?

GHEAȚĂZĂPADĂSUB 7 GRADE CELSIUS                                                  

CUM SE CITESC MARCAJELE DE PE 
FLANCUL ANVELOPEI
Pe flancul anvelopei dvs. se află toate informaţiile despre anvelope de care 
veţi avea nevoie. Iată un mic ghid cu privire la semnificaţia acestor litere şi 
cifre:

A. Lăţimea anvelopei
Lăţimea anvelopei, în milimetri, măsurată de la un flanc la altul.

B. Raport nominal de aspect
Acesta este raportul dintre secţiunea transversală şi lăţimea anvelopei, 
exprimat procentual. De exemplu, un raport de aspect de 65 indică faptul că 
înălţimea anvelopei este 65% din lăţimea acesteia.

C. Diametrul roţii
Diametrul anvelopei, măsurat în inchi.

D. Indice de sarcină
Indicele de sarcină al anvelopei se referă la capacitatea portantă maximă a 
acesteia (exprimată în kg). Veţi identifica indicele de sarcină al anvelopei pe 
flanc, imediat în dreapta valorii diametrului.
De exemplu, o anvelopă cu un indice de sarcină de 91 poate transporta o 
greutate de 615 kg.

E. Clasă de viteză
Clasa de viteză este viteza maximă a unei anvelope atunci când este umflată 
corect şi utilizată în sarcină. Clasa de viteză este litera de la capătul flancului, 
după valoarea indicelui de sarcină. De exemplu, o anvelopă cu clasa de viteză 
V are o viteză maximă de 240 km/h.

Anvelope de iarnă 3PMSF

Marcajul 3PMSF este acordat de către un laborator autorizat.
Pentru a beneficia de acest marcaj, anvelopa trebuie să fi fost testată 
conform unei metode de reglementare standardizate și să obţină 
rezultate la un nivel satisfăcător în ceea ce privește atât mobilitatea cât 
și siguranţa pe zăpadă.
Acest simbol devine din ce în ce mai mult norma de recunoaștere a unei 
anvelope de iarnă bune.
Simbolul 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) este ușor de recunoscut: 
un fulg de zăpadă, înconjurat de 3 vârfuri de munte. Prin regulament, 
acesta este întotdeauna însoţit de marcajul M+S.

Beneficii:

Calitate – componente de origine Jaguar Land Rover, anvelope premium de iarnă, roţi montate și echilibrate profesionist

Performan\[ – jante și senzori de presiune testaţi pâna la -40°C, anvelope cu marcaj 3PMSF

Economie de timp §i lips[ de stres – evitaţi aglomeraţia la montajele sezoniere

Economie de bani – investiţia iniţială se dovedește rentabilă pe termen lung:
                                  costuri de manoperă montaj mai reduse
                                  valoare adăugata la revânzarea mașinii
                                  preţ mult mai avantajos comparativ cu achiziţia separată a tuturor reperelor

Anvelope M+S (noroi §i z[pad[)

Acest marcaj indică faptul că anvelopa este mai potrivită pentru 
drumurile cu zăpadă sau noroioase decât modelele standard (anvelopele 
de vară).
Reţineţi că acest marcaj nu necesită trecerea unui test de certificare și 
este în întregime la latitudinea producătorului.
În trecut, acest marcaj a fost indicatorul autoritar al unei anvelope de 
iarnă. Acesta este în continuare cazul în unele ţări europene, dar în cele 
mai multe reglementările evoluează, iar marcajul 3PMSF este cel care 
devine în prezent norma în Europa.

CÂND ESTE IARNĂ PE DRUM?
Este posibil să nu știţi, dar temperaturile mai scăzute de 7°C sunt suficiente pentru a fi 
considerate „condiţii de iarnă“. Pe drumurile ude, acoperite de zăpadă sau polei, reflexele 
bune nu sunt suficiente. Anvelopele sunt singurul punct de contact între vehicul și carosabil. 
Astfel, acestea sunt esenţiale pentru siguranţa dumneavoastră.

DE CE SUNT UNICE 
ANVELOPELE DE IARNĂ?
1.Caneluri. Benzile de rulare ale anvelopelor de iarnă 
sunt ușor de recunoscut, deoarece acestea prezintă 
numeroase tăieturi adânci. Acestea sunt cunoscute 
de obicei sub numele de „caneluri“. Aceste caneluri 
(adâncituri) situate pe banda de rulare a anvelopelor 
acţionează ca niște „gheare“, asigurând performanţe 
optime pe teren uscat, umed, acoperit cu zăpadă și 
gheaţă.

2.Profil. Anvelopele de iarnă au aderenţă mai bună 
decât anvelopele de vară la temperaturi mai mici de 
7ºC, deoarece acestea sunt proiectate cu: un profil 
cu aproximativ de 10 ori mai multe caneluri adâncime 
mai a profilului, ceea ce asigură flexibilitate pe 
drumurile alunecoase

3. Materiale specifice. Anvelopele de iarnă diferă 
faţă de anvelopele de vară și în ceea ce privește 
compoziţia chimică a cauciucului lor. Este creat 
special pentru a rămâne moale chiar și la temperaturi 
scăzute, crescând aderenţa pe suprafeţe alunecoase 
(carosabil umed, acoperit cu zăpadă sau gheaţă): la 
temperaturi scăzute (mai puţin de 7ºC), cauciucul 
de pe benzile de rulare ale anvelopelor de vară se 
întărește, inhibând capacitatea lor de aderenţă.
compoziţia unică a anvelopelor de iarnă le permite 
să rămână flexibile și aderente pe suprafaţa drumului 
într-un mod eficient.

CE DIFERENȚE SUNT 
ÎNTRE MARCAJELE M+S 
ȘI 3PMSF ?

DE CE SETURI DE ROȚI COMPLETE?

Se recomandă utilizarea anvelopelor de iarnă cu marcaj 3PMSF în loc de doar M+S pentru condus în timpul iernii.



17” 18” 20’’
Cod produs X540-17-S-PI-2 X540-18-S-MI-1 X540-20-B-PI-1

Dimensiune anvelopă 235/65R17 108H 235/60R18 107H 235/50R20 104V

Producător anvelopă Pirelli Michelin Pirelli

Profil anvelopă Scorpion Winter Pilot Alpin 5 SUV Scorpion Winter

Tip anvelopă 3PMSF 3PMSF 3PMSF

Preţ de vânzare recomandat 2.795 € 3.347 € 4.878 € 

Preţ promoţional 1.694 € 1.976 € 2.718 € 

C/C/72 C/B/68 D/B/70

JAGUAR E-PACE

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru comanda unui set de 4 roţi. Pentru gama completă de roţi originale Jaguar, vă rugăm să vă adresaţi consultantului de vânzări.
*Preţurile sunt în Euro fără TVA, per set. Preţurile se pot modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate prin legislaţia Comisiei Europene.

B 72dBB B 72dBB B 72dBB



18” 19” 20’’
Cod produs X761-18-S-PI-1 X761-19-B-PI-1 X761-20-S-PI-1

Dimensiune anvelopă 255/60R18 112H 255/55R19 111V 255/50R20 109V

Producător anvelopă Pirelli Pirelli Pirelli

Profil anvelopă Scorpion Winter Scorpion Winter Scorpion Winter

Tip anvelopă 3PMSF marcaj OE 3PMSF marcaj OE 3PMSF marcaj OE

Preţ de vânzare recomandat 3.403 € 4.156 € 4.936 € 

Preţ promoţional 2.007 € 2.446 € 2.792 € 

C/C/72 C/C/72 C/C/72

JAGUAR F-PACE

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru comanda unui set de 4 roţi. Pentru gama completă de roţi originale Jaguar, vă rugăm să vă adresaţi consultantului de vânzări.
*Preţurile sunt în Euro fără TVA, per set. Preţurile se pot modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate prin legislaţia Comisiei Europene.

B 72dBB B 72dBB B 72dBB



18” 20” 20’’
Cod produs X590-18-S-PI-2 X590-20-S-PI-2 X590-20-B-PI-1

Dimensiune anvelopă 235/65R18 110H 245/50R20 105H 245/50R20 105H

Producător anvelopă Pirelli Pirelli Pirelli

Profil anvelopă Scorpion Winter Scorpion Winter Scorpion Winter

Tip anvelopă 3PMSF marcaj OE 3PMSF marcaj OE 3PMSF marcaj OE

Preţ de vânzare recomandat 3.508 € 5.120 € 5.232 € 

Preţ promoţional 1.970 € 2.866 € 2.910 € 

C/C/72 C/B/72 C/B/72

JAGUAR I-PACE

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru comanda unui set de 4 roţi. Pentru gama completă de roţi originale Jaguar, vă rugăm să vă adresaţi consultantului de vânzări.
*Preţurile sunt în Euro fără TVA, per set. Preţurile se pot modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate prin legislaţia Comisiei Europene.

B 72dBB B 72dBB B 72dBB



18” 19” 19’’
Cod produs X760-18-S-PI-3 X760-19-B-PI-1FR X760-19-B-PI-1RR

Dimensiune anvelopă 225/45R18 95H 225/40R19 93H 255/35R19 96H

Producător anvelopă Pirelli Pirelli Pirelli

Profil anvelopă Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3

Tip anvelopă 3PMSF marcaj OE 3PMSF marcaj OE - axa faţă 3PMSF marcaj OE - axa spate

Preţ de vânzare recomandat 3.256 €                                        4.040 €

Preţ promoţional 1.912 €  

D/B/72 D/B/72 D/B/73

JAGUAR XE

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru comanda unui set de 4 roţi. Pentru gama completă de roţi originale Jaguar, vă rugăm să vă adresaţi consultantului de vânzări.
*Preţurile sunt în Euro fără TVA, per set. Preţurile se pot modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate prin legislaţia Comisiei Europene.

B 72dBB B 72dBB B 72dBB



18” 19” 19’’
Cod produs X260-18-S-PI-1 X260-19-S-PI-1 X260-19-B-PI-1

Dimensiune anvelopă 245/45R18 100V 245/40R19 98H 245/40R19 98H

Producător anvelopă Pirelli Pirelli Pirelli

Profil anvelopă Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3

Tip anvelopă 3PMSF marcaj OE 3PMSF marcaj OE 3PMSF marcaj OE

Preţ de vânzare recomandat 3.336 € 3.992 € 4.132 € 

Preţ promoţional 1.990 € 2.404 € 2.449 €

E/B/72 E/B/72 E/B/72

JAGUAR XF

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru comanda unui set de 4 roţi. Pentru gama completă de roţi originale Jaguar, vă rugăm să vă adresaţi consultantului de vânzări.
*Preţurile sunt în Euro fără TVA, per set. Preţurile se pot modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate prin legislaţia Comisiei Europene.

B 72dBB B 72dBB B 72dBB



19” 20’’
Cod produs X152-19-S-PI-1FR X152-19-S-PI-1RR X152-20-B-PI-1FR X152-20-B-PI-1RR

Dimensiune anvelopă 245/40R19 94V 275/35R19 96V 255/35R20 97V 285/30R20 99V

Producător anvelopă Pirelli Pirelli Pirelli Pirelli

Profil anvelopă Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3 Winter Sottozero 3

Tip anvelopă 3PMSF marcaj OE - axa faţă 3PMSF marcaj OE - axa spate 3PMSF marcaj OE - axa faţă 3PMSF marcaj OE - axa spate

Preţ de vânzare recomandat                                            3.956 €                                              3.122 € 

Preţ promoţional                                            2.516 € 

D/B/72 E/B/72

JAGUAR F-TYPE

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru comanda unui set de 4 roţi. Pentru gama completă de roţi originale Jaguar, vă rugăm să vă adresaţi consultantului de vânzări.
*Preţurile sunt în Euro fără TVA, per set. Preţurile se pot modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate prin legislaţia Comisiei Europene.

B 72dBB B 72dBB


