
ADAC nyári autógumi teszt – 2013 

 

2013-ban az ADAC nyári gumi tesztjein még soha nem volt ennyi jó eredményt elérő 
autógumi modell, pedig az ADAC már közel 40 éve tesztel gumiabroncsokat. 

Az Európai Unióba kötelezően bevezetett termékcímkének köszönhetően az autógumi gyártó 
cégek továbbfejlesztették abroncsaikat. A tesztek eredményeiből az látszik, hogy  elsősorban 
a vizes úton való tapadási képesség eredménye javult 40 %-kal, utána következik a száraz 
úton elért eredmény 20 %-kal, ezután a kopás 20 %-os javulással, a gumiabroncsok 
zajszintje és az üzemanyag fogyasztás 10-10 %-os eredményének a javulása. 

A gumiabroncsoknak az ADAC tesztjein rendkívül szigorú követelményeknek kell 
megfelelnie ahhoz, hogy jó minőségű eredményt érjenek el. Minden részterületen meg kell 
szereznie az adott abroncsnak egy minimális pontszámot. Amennyiben ezt a szintet nem 
sikerül elérnie, a legrosszabb eredménynek megfelelő kategóriába minősítik.  

Teszteredmények: 

A 225/45R 17 kategória tesztje: 

Ebben a méretben 19 gumiabroncsot teszteltek az ismert szempontok alapján. A 
gumiabroncsok W/Y sebességindexszel Skoda Octavia típusú gépjárművön futottak. 

A különösen ajánlott kategóriába (jó minősítés) kerültek a következő abroncsok: 
Continental ContiSportContact 5, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2, Dunlop Sport Maxx 
RT, Michelin Pilot Sport 3, Vredestein Ultrac Vorti, Hankook Ventus S1Evo 2 K117, 
Semperit Speed-Life. 

• Continental ContiSportContact 5: 2013 tesztgyőztes gumiabroncsa. Ez a modell 
hozta a legkiválóbb teljesítményt vizes úton,továbbá nagyon kiegyensúlyozott, 
üzemanyag-takarékos abroncsnak minősítették. 

• Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2: ez a típus száraz úton fékezéskor, kanyarodáskor 
is kiemelkedően jól teljesített, a tesztgyőztes eredményéhez képest csak nedves úton 
teljesített minimálisan rosszabbat. 

• Dunlop Sport Maxx RT: kiegyensúlyozott gumiabroncs. Jó teljesítmény száraz és 
nedves úton egyaránt. 

• Michelin Pilot Sport 3: rendkívül alacsony zajszintű gumiabroncs. 
• Vredestein Ultrac Vorti: leginkább jellemző rá kopásállóság. 
• Hankook Ventus S1Evo 2 K117: rendkívül alacsony zajszintű gumiabroncs. 
• Semperit Speed-Life: jellemzője ennek a modellnek a tartósság, továbbá az 

üzemanyag-takarékosság. 

Az  ajánlott kategóriába (közepes minősítés) kerültek az alábbi modellek: Uniroyal 
RainSport 2, Nexen N8000, Apollo Aspire 4G, Bridgestone Potenza S001, Kumho ECSTA 
LE Sport KU39, Falken AZENIS FK453, Toyo Proxes T1 Sport, Pirelli Cinturato P7, Esa-
Tecar Spirit UHP, Yokohoma CDrive 2. 



• Uniroyal RainSport 2: ez a modell az alacsony futásteljesítmény miatt maradt el (mi 
a csapattársa??) 

• Nexen N8000: ez a modell pedig az erős kopás miatt került ebbe a kategóriába. 
• Apollo Aspire 4G: indiai gyártású modell, száraz úton, rendkívül jó teljesítménnyel 

bír 
• Bridgestone Potenza S001: ez a típus szintén rendkívül jó teljesítménnyel bír száraz 

úton. 
• Kumho ECSTA LE Sport KU39: kiegyensúlyozott gumiabroncs. 
• Falken AZENIS FK453: jó teljesítmény száraz úton. 
• Toyo Proxes T1 Sport: szintén jó teljesítmény száraz úton. 
• Pirelli Cinturato P7: ez a típus kopásállóságával bizonyított a teszteken. 
• Esa-Tecar Spirit UHP: ez a típus kopásállóságával bizonyított a teszteken. 
• Yokohoma CDrive 2: ez a típus kopásállóságával bizonyított a teszteken. 

Feltételesen ajánlott (elégséges minősítés) kategóriába kerültek az alábbi modellek:  High 
Performer Sport HS-2, Syron Race 1 Plus. 

• High Performer Sport HS-2: ez a modell a vizes úton való hiányosságok miatt, 
továbbá a gyors kopás miatt került ebbe a kategóriába. 

• Syron Race 1 Plus: ez a modell szintén  a vizes úton való hiányosságok miatt, 
továbbá a gyors kopás miatt került ebbe a kategóriába. 

 

A 185/60R15 kategória tesztje: 

Ebben a méretben szintén 19 gumiabroncsot teszteltek az ismert szempontok alapján. A 
gumiabroncsok H sebességindexszel Volkswagen típusú gépjárművön futottak. Ajánlott 
gumiabroncs méret kisebb gépjárművekhez. Például: Mini, Fiat Punto, Renault Clio. 

A különösen ajánlott (jó minősítés) kategóriába kerültek az alábbi modellek: Michelin 
Energy Saver+, Coninental Premium Contact 5, Dunlop Sport BlueResponse, Goodyear 
Efficient Grip Performance, Vredestein Sportrac 5, Bridgestone Turanza T001, Nokian Line, 
Fulda EcoControl HP, Semperit Comfort-Life 2. 

• Michelin Energy Saver+: ez a modell magas futásteljesítménnyel bír, továbbá 
kiválóan teljesít száraz és nedves utakon egyaránt. 

• Coninental Premium Contact 5: ezen típus jellemzője a rendkívüli kopásállóság, 
továbbá szintén kiválóan teljesít száraz és nedves utakon egyaránt. 

• Dunlop Sport BlueResponse: ezen típus fő jellemzője a vizes úton való kiváló 
teljesítés.  

• Goodyear Efficient Grip Performance ezen típus fő jellemzője szintén  a vizes úton 
való kiváló teljesítés.  

• Vredestein Sportrac 5: ez a modell rendkívül kiegyensúlyozott abroncs, száraz és 
vizes úton egyaránt, tovább jó kopásállósággal bír. 

• Bridgestone Turanza T001: ezen modell fő jellemzői: kiegyensúlyozott abroncs 
különösen száraz utakon. 



• Nokian Line: kiegyensúlyozott abroncs, jó teljesítmény vizes úton, alacsony 
üzemanyag-fogyasztás 

• Fulda EcoControl HP: szintén kiegyensúlyozott gumiabroncs 
• Semperit Comfort-Life 2: szintén kiegyensúlyozott gumiabroncs, továbbá jó 

teljesítmény vizes úton. 

Az ajánlott (közepes minősítés) kategóriába kerültek az alábbi modellek: Pirelli Cinturato P, 
Barum Brillantis 2, Hankook Kinergy Eco K425, Firestone TZ300A. 

• Pirelli Cinturato P: ezen modell jellemzője: jó kopásállóság, nedves úton kissé 
gyengébb teljesítményt mutatott társaitól. 

• Barum Brillantis 2: ez a modell vizes úton jobb teljesítményt nyújtott, mint szárazon 
• Hankook Kinergy Eco K425: jó teljesítmény száraz úton.  
• Firestone TZ300A: jó teljesítmény száraz úton. 

Feltételesen ajánlott (elégséges minősítés) kategóriába kerültek az alábbi modellek:  Nexen 
N Blue HD, GT Radial Champiro 228. 

• Nexen N Blue HD: erős kopás miatt került ebbe a kategóriába. 
• GT Radial Champiro 228: vizes úton való rossz teljesítése miatt került ebbe a 

kategóriába. 

Nem ajánlott (elégtelen minősítés) kategóriába kerültek az alábbi modellek: Kleber Dynaxer 
HP3, Marangoni Verso, Rotalia Radial F108, Sailun Atrezzo SH402 

• Kleber Dynaxer HP3: vizes úton való rossz teljesítése miatt nem ajánlott. 
• Marangoni Verso: vizes úton való rossz teljesítése miatt nem ajánlott. 
• Rotalia Radial F108: vizes úton való rossz teljesítése miatt nem ajánlott. 
• Sailun Atrezzo SH402: vizes és száraz úton való rossz teljesítése miatt nem ajánlott. 
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