
WILL COPE  
WITH ANYTHING

PNEUMATIKY 2023
PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ  

SUV 4X4 - ĽAHKÉ
ÚŽITKOVÉ AUTOMOBILY



VIAC AKO
130 ROKOV
SKÚSENOSTÍ
Vynikajúci výkon na všetkých typoch vozoviek:
vďaka viac ako 130-ročným skúsenostiam
prenášame technológie z motoristického
športu do vysokovýkonných cestných
pneumatík.

TESTOVANIE
Testovanie v hraničných situáciách: tvrdo 
a nepretržite pracujeme na zlepšovaní 
špičkovej kvality našich pneumatík.
Okrem kritérií predpísaných európskymi štítkami
hodnotenia pneumatík a testov nezávislých
motoristických magazínov berú inžinieri značky
Dunlop do úvahy ďalších 50 výkonových paramet-
rov, a to s jediným cieľom: vyvíjať špičkové
prémiové pneumatiky.

NAŠIM HNACÍM
MOTOROM JE
VAŠE NADŠENIE



DÔVERA
VÝROBCOV
AUTOMOBILOV

VÁŠEŇ

Prémiové vozidlá si zaslúžia prémiové pneumatiky.
Poprední výrobcovia automobilov, akými sú Audi,
BMW, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche alebo
Volkswagen volia ako originálnu výbavu pneumatiky
Dunlop.

Pneumatiky Dunlop sú určené skutočným
vodičom, najmä tým, ktorí milujú vášeň z jazdy.
Táto vášeň poháňa aj nás. 
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LETNÉ PNEUMATIKY

* vo vybraných rozmeroch

STREET RESPONSE 2
STRANA  13

SPORT MAXX RACE 2

SPORT MAXX RT 2

ECONODRIVE/ECONODRIVE LT

STRANA  9

STRANA  10

STRANA  15

SPORT MAXX RT 2 SUV
STRANA 14

SPORT BLURESPONSE
STRANA  11

Veľkosť ráfika:  13 – 15 palcov

Index rýchlosti:   T

Veľkosť ráfika: 20 – 21 palcov

Index rýchlosti:  Y

Veľkosť ráfika:   17 – 21 palcov

Index rýchlosti:   V, W, Y

Veľkosť ráfika: 14 – 17 palcov

Index rýchlosti:  R, S, T, H

Veľkosť ráfika: 17 – 21 palcov

Index rýchlosti:   V, W, Y

Veľkosť ráfika:  14 – 17 palcov

Index rýchlosti: H, V, W, Y Index rýchlosti:  R, S, T, H

ECONODRIVE/ECONODRIVE LT

Dunlop bol jedným z priekopníkov technológie, 

ktorá umožňuje vozidlu pokračovať v jazde aj po 

strate tlaku vzduchu.

Navrhnutá pre zníženie hluku 

v interiéri vozidla.

TECHNOLÓGIE STRANA 6 – 7

TECHNOLOGIE RUN ON FLAT TECHNOLOGIE NOISE SHIELD

UHP

UHP

HP

ST

SUV

CLV
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ZIMNÉ PNEUMATIKY

WINTER SPORT 5 WINTER SPORT 5 SUV
STRANA 18 STRANA 20

Veľkosť ráfika: 15 – 21 palcov

Index rýchlosti:  H, T, V, W

Veľkosť ráfika:   16 – 20 palcov

Index rýchlosti:   T, H, V

WINTER RESPONSE 2
STRANA 19

Veľkosť ráfika: 14 – 16 palcov

Index rýchlosti:  T, H

* vo vybraných rozmeroch

CELOROČNÉ PNEUMATIKY 

SPORT ALL SEASON
STRANA 23

Veľkosť ráfika: 14 – 18 palcov

Index rýchlosti:  H, T, V, W, Y

HP

HP

ST

SUV



Technológia Dunlop RunOnFlat zaisťuje mobilitu aj v prípade

prázdnej pneumatiky. Aj pri celkovej strate tlaku môžete

pokračovať v jazde ďalších 80 kilometrov, a to rýchlosťou

až 80 km/h. Špeciálna konštrukcia pneumatík

Dunlop RunOnFlat zabraňuje splošteniu a prehriatiu

po strate tlaku. 

Samonosná konštrukcia 

bočnice

TECHNOLÓGIA RUN ON FLAT

MOBILITA AJ V PRÍPADE
PRERAZENIA

VÝHODY

KONŠTRUKCIA

PNEUMATIKA V PRÍPADE PRERAZENIA

Bezpečnostné pokyny: pneumatiky Dunlop RunOnFlat je možné používať len u vozidiel schválených pre použitie s týmto typom pneumatík a vybavených systémom monitorovania tlaku

v pneumatikách. Pri použití u vozidiel bez systému monitorovania tlaku v pneumatikách hrozí, že pokles tlaku v pneumatike vodič nezaznamená, čo by mohlo viesť k vážnej nehode.

U vozidiel so systémom sledovania tlaku v pneumatikách môžu pneumatiky Dunlop po strate tlaku pokračovať v jazde rýchlosťou až 80 km/h, ale nie viac ako 80 kilometrov.  

››  Naša špeciálna konštrukcia bočnice drží hmotnosť vozidla  

aj pri úplnej strate tlaku.

››  Konštrukcia pneumatiky s optimalizovaným dizajnom  

a špeciálnou zmesou zabraňuje prehriatiu pri ohýbaní.

››  Schopnosti brzdenia, riadenia aj prenosu výkonu zostávajú  

zachované aj v prípade celkovej straty tlaku v pneumatike.

››  Inštalácia na konvenčné ráfiky je možná bez špeciálnych 

nástrojov.

Konvenčná pneumatika
pri celkovej strate tlaku

Pneumatika RunOnFlat
pri celkovej strate tlaku
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Pěnová výplň

TECHNOLÓGIA NOISE SHIELD

INOVATÍVNY SPÔSOB
REDUKCIE HLUKU

VÝHODY

POROVNANIE REZONANCIE DUTEJ PNEUMATIKY

KONŠTRUKCIA

ZDROJE HLUKU POČAS JAZDY

Naša inovatívna technológia zvukovej izolácie výrazne znižuje

hladinu hluku tým, že eliminuje jeden z jeho hlavných zdrojov:

rezonanciu dutej pneumatiky.

U technológie Noise Shield je vnútorná časť pneumatiky

pokrytá penovým materiálom, ktorý redukuje hluk v interiéri

vozidla až o 50 %.*

*  V závislosti od typu vozidla, jeho rýchlosti a povrchu vozovky. Vychádza z interných meraní z februára 2018, januára 2018, novembra 2017 a októbra 2011 vykonaných inžiniermi  

značky Goodyear v Luxembursku. Rozmer testovaných pneumatík: 225/55 R17 u vozidiel VW Passat Alltrack a Ford Kuga a 255/45 R18 u Audi A7.

›› Znižuje hluk na všetkých typoch povrchu až o 50 %.*

›› Znižuje hluk bez straty iných dôležitých výkonnostných kritérií: 

-  rovnaký jazdný výkon 

-  rovnaký kilometrový výkon 

-  rovnaká rýchlosť

›› Hluk je redukovaný počas celej životnosti pneumatiky

Základná krivka

S penovou výplňou
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VZDUCH

MOTOR

PNEUMATIKY



LETNÉ  
PNEUMATIKY
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SPORT MAXX RACE 2

VYNIKAJÚCI VÝKON NA SUCHU
PRE VYSOKOVÝKONNÉ VOZIDLÁ

Zmes odvodená zo sveta motoristického športu poskytuje
väčšie trenie medzi pneumatikou a vozovkou.

Vyššia pevnosť v priečnom smere, stabilita blokov a odolnosť
proti ohybu vďaka mostíkom v prvej drážke.

Optimalizovaný tvar pneumatiky vytváří rovnoměrný tlak 
v celé styčné ploše.

Hybridné prekrytie aramidovou vrstvou zaisťuje stály kontakt
s vozovkou v celom spektre rýchlostí.

Extrémna priľnavosť
na suchom povrchu

Maximálna stabilita
počas zatáčania pri
vysokom preťažení

Špičková presnosť
riadenia

Špičková stabilita
vo vysokých
rýchlostiach

VLASTNOSTI A VÝHODY
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UHP

Modelový rad:
Šírka: 245 – 325
Profil: 30 – 35
Disk: 20“ – 21“



SPORT MAXX RT 2 

DUNLOP SPORT MAXX RT 2
POSKYTUJE PRIĽNAVOSŤ A PRESNOSŤ 
RIADENIA PRETEKÁRSKYCH VOZIDIEL 
PRE DYNAMICKÝ ZÁŽITOK Z JAZDY

VLASTNOSTI A VÝHODY

Veľké ramenné bloky poskytujú vyššiu pevnosť a tuhosť
vďaka väčšiemu kontaktu gumy s vozovkou, čo prináša lepšiu
priľnavosť počas zatáčania.

Krátky brzdný blok 2 optimalizuje geometriu, čo vedie
k zvýšeniu tuhosti bloku a tým aj kratšej brzdnej dráhe
z vysokých rýchlostí.

Inovatívna zmes behúňa s „trakčnou živicou“ na báze gumovej
živice ponúka maximálnu priľnavosť na mokrých a suchých
vozovkách.

Veľmi tuhé kordy redukujú vrstvu gumy a svojou blízkosťou
k vozovke zlepšujú presnosť riadenia.

Väčšia priľnavosť
počas zatáčania na
suchých a mokrých
vozovkách

Kratšia brzdná
dráha, najmä
vo vysokých
rýchlostiach

Maximálna
priľnavosť na
mokrých a suchých
vozovkách

Väčšia odozva
a presnosť
riadenia

VÝSLEDKY TESTOV

www.gute-fahrt.de 3
20
 19

TIRE TEST
10 x dimension 225/40 R 18 
(5 x very good, 5 x good)
1 x dimension 225/45 R 17 (very good) 
1 x dimension 225/35 R 19 (good)

Tested: 
12 Summer Tires

VERY GOOD -
Dunlop Sport Maxx RT 2 (92Y)
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Modelový rad:
Šírka: 205 – 285
Profil: 30 – 60
Disk: 17“ – 21“

UHP

Dunlop

Sport Maxx RT 2

9 Summer Tires tested

Issue 4/2017

tested dimension

235/35R19 91Y

* vo vybraných rozmeroch



VÝSLEDKY TESTOV

SPORT BLURESPONSE

DUNLOP SPORT BLURESPONSE 
PRINÁŠA POLYMÉRY ODVODENÉ 
Z OKRUHOVÉHO PRETEKANIA PRE 
SILNÝ VÝKON NA MOKRE

VLASTNOSTI A VÝHODY

Pneumatika Sport BluResponse využíva polymérovú zmes,
ktorá poskytuje lepšiu priľnavosť a ovládateľnosť na
mokrých vozovkách. Veľké centrálne drážky v behúni rýchlo
odvádzajú vodu a znižujú tým riziko aquaplaningu.

Inovatívne krátke brzdné bloky značky Dunlop skracujú
brzdnú dráhu na mokrých a suchých vozovkách. Tieto
mimoriadne tuhé bloky navrhnuté pre jazdu vo vysokých
rýchlostiach zvyšujú kontakt s vozovkou počas brzdenia.

Vylepšená konštrukcia znižuje hmotnosť a poskytuje lepší
valivý odpor a spotrebu paliva. Uzavreté drážky ramien
potláčajú hluk a zaisťujú tichšiu a komfortnejšiu jazdu.

Odolnosť proti
aquaplaningu

Krátka brzdná
dráha na mokrých
a suchých
vozovkách

Tichá pohodlná
jazda
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HP

Modelový rad:
Šírka: 165 – 225
Profil: 45 – 65
Disk: 14“ – 17“
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STREET RESPONSE 2

DUNLOP STREET RESPONSE 2 JE NOVÁ
GENERÁCIA LETNEJ ŠTANDARDNEJ
PNEUMATIKY, KTORÁ MESTSKÝM
AUTOMOBILOM POSKYTUJE VÄČŠÍ
VÝKON NA MOKRE A SUCHU

Zaoblená stopa pneumatiky pomáha prerezávať vrstvu vody
a poskytuje tak lepšiu trakciu na mokrých vozovkách.

Viac priečnych drážok pomáha skrátiť brzdnú dráhu na mokrých
a suchých vozovkách.

Dvojica obvodových drážok prispieva k zlepšeniu trakcie na mokre.

Vysoký počet záberových hrán na behúni pomáha zlepšiť
priľnavosť a brzdný výkon na suchu. 

Kratšia brzdná
dráha na mokre

Kratšia brzdná
dráha na suchu

Vylepšená trakcia
na mokre

Vylepšená
priľnavosť a brzdný
výkon na suchu

VÝKON NA MOKRE A SUCHU
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VLASTNOSTI A VÝHODY

VÝSLEDKY TESTOV

ST

Modelový rad:
Šírka: 145 – 195
Profil: 60 – 80
Disk: 13“ – 15“



SPORT MAXX RT 2 SUV

PRIĽNAVOSŤ A PRESNOSŤ RIADENIA
PRE VÝKONNÉ SUV

Vystužený dezén s drážkami v tvare V pod veľkým uhlom
redukuje ohyb blokov behúňa vo všetkých smeroch.

Zmes behúňa novej generácie s „trakčnou živicou“
zlepšuje priľnavosť k povrchu vďaka väčšiemu treniu medzi
pneumatikou a vozovkou.

Pneumatika s tvarom optimalizovaným pre SUV prináša
rovnomerné rozloženie tlaku v styčnej ploche pre stály
kontakt s vozovkou.

Vynikajúca
priľnavosť a kontakt
s vozovkou pri
náročnom ovládaní
a zatáčaní

Špičková
priľnavosť na
suchých a mokrých
vozovkách

Ovládateľnosť,
zatáčanie 
a riadenie
aj vo vysokých
rýchlostiach
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VLASTNOSTI A VÝHODY

SUV 4x4

Modelový rad:
Šírka: 215 – 315
Profil: 35 – 65
Disk: 17“ – 21“

VÝSLEDKY TESTOV

 

 



Behúň so štyrmi rebrami poskytuje vynikajúci výkon na mokrých
vozovkách. Hlboké stredové drážky a otvorený tvar ramien
rýchlo odvádzajú vodu a znižujú tak riziko vzniku
aquaplaningu. 

ECONODRIVE/ECONODRIVE LT

PNEUMATIKA DUNLOP ECONODRIVE
BOLA NAVRHNUTÁ PRE VYSOKÝ
KILOMETROVÝ VÝKON, NÍZKU
SPOTREBU PALIVA A EKONOMICKÚ
JAZDU

Pre vodičov a manažérov vozidlových parkov, ktorí sledujú náklady 
na  prevádzku vznikla pneumatika Dunlop Econodrive, ktorá 
poskytuje významné zlepšenie v oblasti kilometrového výkonu 
a spotreby paliva. 

Špecifi cká zmes behúňa obsahuje uhlíkové častice pre väčšiu
pevnosť behúňa a trenie na vozovke. Silicové častice pomáhajú znížiť
valivý odpor, čo sa odráža v lepšej spotrebe paliva.

Dunlop Econodrive je založená na pevnej a odolnej kostre
navrhnutej pre dlhú životnosť pri častejšom zatáčaní a brzdení.
Zosilnené bočnice chránia pred poškodením o obrubníky
a zároveň zlepšujú valivý odpor.

Navrhnutá
s ohľadom na
nízke náklady na
vlastníctvo

Lepšia spotreba
paliva

Trvanlivosť
a ovládateľnosť

Výkon na mokre

VLASTNOSTI A VÝHODY
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ECONODRIVE ECONODRIVE LT

Modelový rad:
Šírka: 185 – 235
Profil: 55 – 75
Disk: 14“ – 17“

CLV
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ZIMNÉ  
PNEUMATIKY

17



HP

WINTER SPORT 5

PNEUMATIKA WINTER SPORT 5
DOSAHUJE VYNIKAJÚCEJ PRIĽNAVOSTI
NA NEPREDVÍDATEĽNÝCH ZIMNÝCH
VOZOVKÁCH

Vďaka väčšiemu počtu blokov poskytuje pneumatika Winter Sport 5
ďalšie hrany v kontakte s povrchom vozovky, čo prináša vynikajúcu
trakciu a výkon na snehu.

Tvarované stredové lamely rovnobežné s hranami blokov, zväčšujú
dĺžku záberových hrán a zlepšujú schopnosť otvárať a zachytávať
sa k povrchu, čo prináša vynikajúcu priľnavosť na klzkom povrchu
počas zatáčania.

Hlbšie drážky v behúni pneumatiky Winter Sport 5 odvádzajú
väčšie množstvo vody a roztápajúceho sa snehu, vďaka čomu
znižujú riziko vzniku aquaplaningu.

Vďaka jedinečnému dizajnu pneumatiky Winter Sport 5 je
hmotnosť optimálne rozložená v celej pneumatike, čo vedie
k menšiemu valivému odporu a tým aj k lepšej spotrebe paliva.

Vylepšený výkon na
snehom pokrytých
vozovkách

Špičková priečna
priľnavosť na
klzkých vozovkách

Obrana proti
aquaplaningu

Spotreba paliva
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VLASTNOSTI A VÝHODY

VÝSLEDKY TESTOV

Modelový rad:
Šiřka: 195 – 295
Profil: 35 – 65
Disk: 15“ – 21“

2017
EXEMPLARY

ADAC Motorwelt 10/2017
16 winter tyres tested

Test

DUNLOP
Winter Sport 5
Size 215/65 R 16 98 H
Tyre label C/B/70

good (2.3)

* vo vybraných rozmeroch



ST

WINTER RESPONSE 2

PNEUMATIKA DUNLOP WINTER
RESPONSE 2 PONÚKA ŠPIČKOVÝ
BRZDNÝ VÝKON A OVLÁDATEĽNOSŤ ZA
VŠETKÝCH ZIMNÝCH PODMIENOK,
VĎAKA ČOMU MÔŽETE RIADIŤ S ÚPLNOU
DÔVEROU

Usporiadanie lamiel na ramenách pod uhlom umožňuje lepšie
vyváženie obvodových síl, čo má za následok lepšiu priľnavosť na
snehu a ľade počas zatáčania.

Opačné usporiadanie stredových blokov umožňuje
zachytenie a zadržanie snehu, čo zlepšuje kontakt s vozovkou
v osi pneumatiky a tým aj záber v obvodovom smere.

Vyšší počet lamiel prináša viac záberových hrán na snehu, čo zaisťuje
lepší brzdný výkon a ovládateľnosť na mokre.

Konštrukcia znižuje deformáciu kostry a tým zlepšuje valivý odpor.
Hladká horná časť bočnice a oblasť ramien umožňujú lepšie
prúdenie vzduchu okolo pneumatiky, čo znižuje odpor
vzduchu.

Lepšia priľnavosť
na snehu a ľade
počas zatáčania

Zrýchlenie a brzdný
výkon na snehu

Výrazná priľnavosť
na mokre

Spotreba paliva
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VLASTNOSTI A VÝHODY

VÝSLEDKY TESTOV

Modelový rad:
Šiřka: 155 – 195
Profil: 50 – 70
Disk: 14“ – 16“



PNEUMATIKA WINTER SPORT 5 TERAZ
V ROZMEROCH OPTIMALIZOVANÝCH
PRE VOZIDLÁ SUV, KTORÝM PRINÁŠA
JEDINEČNÚ PRIĽNAVOSŤ A VÝKON
NA ZIMNÝCH VOZOVKÁCH

Optimalizovaná geometria vedúca k väčšej tuhosti blokov
a tým aj k rovnomernému rozloženiu tlaku.

Stredové lamely, teraz rovnobežné s hranami blokov, zväčšujú
dĺžku a tým zlepšujú schopnosť roztvárania a zachytávania
k povrchu.

Zvýšenie objemu odvádzanej vody.

Lepšia spotreba paliva.

Vylepšený výkon na
snehom pokrytých
vozovkách

Špičková priľnavosť
v priečnom
smere na klzkých
povrchoch

Obrana proti
aquaplaningu

Lepšia spotreba
paliva

HIGHLY
RECOMMENDED

DUNLOP
Winter Sport 5 SUV

Dimension 235/60 R 18 107V XL
Issue 21 / 2018

WINTER SPORT 5 SUV

VLASTNOSTI A VÝHODY

VÝSLEDKY TESTOV
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SUV 4x4

Modelový rad:
Šiřka: 215 – 285
Profil: 40 – 70
Disk: 16“ – 20“

DUNLOP
Winter Sport 5 SUV

8 Winter tires tested

Issue 11/2016

tested dimension

255/55 R 18 109V

Exemplar
y

Exemplar
y
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CELOROČNÉ  
PNEUMATIKY
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SPORT ALL SEASON

PNEUMATIKA SPORT ALL SEASON
PONÚKA VÝNIMOČNÚ OVLÁDATEĽNOSŤ
NA SUCHÝCH VOZOVKÁCH A SKVELÝ
BRZDNÝ VÝKON NA MOKRE.
JE CERTIFIKOVANÁ PRE POUŽITIE 
V ZIMNÝCH PODMIENKACH.

Hrubá vrstva zmesi podporuje športový výkon a lepšiu 
stabilitu v zákrutách.

Široké pozdĺžne drážky a radiálne hrany zaisťujú väčší
kontakt s vozovkou a umožňujú rýchly odvod vody
z kontaktnej plochy.

Multifunkčná polymérová zmes aktivuje pružnosť gumy v širokom 
spektre teplôt.

Rebrovaný behúň pneumatiky vyčnieva proti
konvenčnému behúňu celoročných pneumatík.

Výnimočná 
ovládateľnosť 
na suchých 
vozovkách

Skvelý brzdný výkon
na mokre

Optimalizovaná 
pre široký rozsah 
vonkajších teplôt

Certifi kovaná pre 
použitie v zime
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VLASTNOSTI A VÝHODY

VÝSLEDKY TESTOV

Modelový rad:
Šírka: 165 – 235
Profil: 40 – 70
Disk: 14“ – 18“

HP



SOL-DUNLOP 03/2023 SK

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte nás na YouTube

Kontaktujte nás

Informácie o ďalších dezénoch a rozmeroch
pneumatík nájdete na našich internetových
stránkach www.dunlop.sk alebo sa obráťte
na vášho dodávateľa pneumatík Dunlop.

Goodyear Slovakia s. r. o. 

Karadžičova 8/A 

821 08 Bratislava

Slovakia


