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A Bridgestone bemutatja új generációs Potenza S001 ultra 
nagyteljesítményű sportabroncsát 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Bridgestone kifejlesztette új ultra-nagyteljesítményű abroncsát, a Potenza S001-et a világ 
legmenőbb sportkocsijaihoz: A sportos vezetéshez tervezett abroncs nagy teljesítményre képes 
csökkentett gördülési ellenállás mellett. Az Aston Martin Rapide-et és a Ferrari F458 Italiát már 
ezzel az abronccsal szerelik, és a Potenza S001 2010. januárja óta már kapható a 
gumiszervizekben is Európa szerte. 
 
A Bridgestone a vezető sportkocsikhoz és a nagyteljesítményű luxusautókhoz gyártott Potenza 
S001-gyel kiszélesítette sportabroncs kínálatát. A Potenza abroncsok motorsport hagyományát 
megújítva, az S001 még sportosabb vezetést és nagyobb hatékonyságot biztosít a világ 
legerősebb sportkocsijainak, mint a korábbi Potenza abroncsok. Azáltal, hogy az Aston Martin 
Rapide-et és a Ferrari F458 Italiát már ezzel az abronccsal szerelik, a Potenza S001 megfelel 
mind a nehezebb luxus sportkocsik, mind az új könnyebb extrém sportmodellek 
követelményeinek. 
 
Sportos reakciók és precíz vezethetőség 
 
Az aszimmetrikus abroncs egyedi karakterét a nagyméretű, merev, „fokozott tapadást” biztosító 
vállblokkok adják a futófelület külső részén, melyek optimális érintkezést nyújtanak az 
útfelszínnel. Az irányíthatóságot növeli az erős, de könnyű aktív betét a perem részen, mely 
fokozza a megfelelő fékerőhöz szükséges hosszanti merevséget és fenntartja a kanyartapadást, 
valamint a vezetési kényelemhez szükséges vertikális merevséget. A kormányzás közben 
kapott visszajelzés izgalmas, sportos vezetési élményt nyújt a volán mögött, amit a központi 
körkörös mintablokk által biztosított fokozott stabilitás támogat nagy sebesség esetén. 
 
Biztonság esős időben 
 
A biztonságot a Bridgestone nedves útviszonyokhoz kifejlesztett prémium technológiája 
garantálja. A széles mintaárkokból gyorsan távozik a víz, a bordázatban felgyülemlett 
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nedvességet pedig az élesen döntött mintaárkok vezetik a fő mintaárkokba a hydroplanning 
elkerülése végett. Az élesen döntött mintaárkok szöge úgy lett kialakítva, hogy fékezésnél 
minimalizálják a mintablokkok deformálódását, s így hatékony fékélt és érintkezési felületet 
biztosítsanak a maximális biztonság és irányíthatóság eléréséhez nedves útviszonyok között. 
 
Nagy teljesítmény 
 
A mai trendnek megfelelően a Potenza S001 üzemanyag-takarékosabb a korábbi Potenza 
generációnál könnyebb övszerkezet-konstrukciójának és tíz százalékkal kisebb gördülési 
ellenállásának köszönhetően. A futófelületi mintázat zajkibocsátását csökkenti az egyenletes 
érintkezés az úttal, melyet az új mintázat biztosít, mely csökkenti a zajkibocsátást az útfelülettel 
történő érintkezéskor és elnyomja a felületi zajt a legújabb mintaárok tervezés 
eredményeképpen. 
 
 
A Potenza S001 abroncs először 19 méretben (18”-20” collban) kapható Európában 2010. 
januártól. 
 
 
Médiainformáció: G.Meylemans/D. Collins: +32 2 714 68 40 
 
 
A brüsszeli központú Bridgestone Europe NV/SA, a Bridgestone Corporation kulcsfontosságú 
részlege. Európai leányvállalatai minőségi gumiabroncsot fejlesztenek és gyártanak.  
20 értékesítési leányvállalatán és más csatornákon keresztül forgalmazza termékeit egész 
Európában, azon belül a kelet-európai piacokon is. A termékeket Európán kívülre, például 
Japánba is exportálják. 


