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lnf6r arets vinterdackssasong har det
hant mer nar det galler regler och
lagar an vad det gjort pa manga ar.
Den stora fragan ar hur det paverkar
dig, om det g6r det 6verhuvudtaget.
Vi tar ett rejalt tag runt hela branschen
- i varldens basta vinterdacktest!
TEXT: LINUS PR6JTZ 0 FOTO: GLENN LINDBERG

ar ni hort tal as om den nya dackmarkningen? Den ar utformad fOr
att se likadan ut som energ:imiirkVI HAR TESTAT
ningen som sitter pli. kylskli.p och
DACKDIMENSION
tan ken ar att den ska hjalpa alia
205/55 R16
dackkopare till ett sundare val. Nu till hosten iir
forsta gingen som vi komrner att stota pa miirkningen. Exakt hur den ser ut och vad man bor tanka
pa nar den betraktas gir vi igenom liingre in i testet, men en sak ar sliker miirkningen ar inte helt genomtiinkt

H

OBS!

ny detalj infor arets siisong iir att reglerna for dubbplacering
har and rats och det ar nu tillatet att placera stllstiften over hela diickets
slitbana. Denna typen av placering fOrbjods for manga ii.r sedan i Finland
da dubbarna som satt i mitten pii. monstret giirna lossnade. Branschen
foljde de 6nska reglerna, men nu rivs de upp och de bada nya dubbdiicken
fr!n Goodyear och Dunlop iir vara tva forsta exempel paden fria dubbplaceringen. Hur det fungerar? Alit finns i testet.
'EN ANNAN

pa

testar vi alla underlag. Sno och is samt vata och torra
vagar. Vinteregenskaperna viirderas dubbelt sa hOgt som barmarksprestanda och alia dacken bedoms mot varandra - oavsett grupptillhorighet.
Alit for att du enklare ska hitta £ram till det dack som passar just dina
behov allra bast.

SOM VANLIGT sa

VJNTEilDlCKTESTETS SEX RORDEil
VAllA TESTFOI1AI1E

Varldens viktigaste egenskap hos ett dack? lnte l~ngt ifr~n i
alia fall och vi har testat pais, sno, vatt och torrt ....................................SlDAII 12
aaoJCSPROV

D
det nagot mer forradiskt an vattenplaning? KansfJ lan av hjalploshet ar Finns
total men vi vet vilka dack som ar bast .............
Ett vinterdack ska kunna uppfOra sig bra pa alia underEJ lag och omfattande
tester visar vilka som pallar trycket.. .........
VATTEIIPLAIIliiO

SlDA• 74

V.lGBOIIISKAPER
v~ra

B
U

SJDAII 76

lLOTBST Att klara sig helskinnad genom en snabb undanmanover ar l~ngt
ifran sjalvklart men med ratt dack har du storre chans........................SJDAII 78

Om du ska komma fram utvilad gaiter det att dacken ar komfortabla, vilket inte alltid ar fallet. Vi vet vilka som bullrar minst......SlDAII80

. . . KOMFORT

U

ft RULLMOTSTARD lattrullande dack sparar dyra soppadroppar - valkomU

RUlli• BOR.JESSOII (till vanster)

Ruben foddes med en ratt i handerna
och har inte slappt den sedan dess.
Han har tavlat internationellt inom rally
och pa senare tid kort en del racing.
Kort och gotten rattvridare av rang.
Erfaren.
LJRUS PR0JTZ (till hoger)
Testforare och reporter hos Tekn ikens
Varld sedan 13 ar tillbaka och under de
tolv senaste aren har han varit ansvarig for magasinets vinterdacktester.
Koren del racing, men testar bilar
desto mer.

met med dagens soppapris. Men ar det till priset av sakerhet? ......SJDAII aa
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Norra Finland nar det ar s om
allra bast . Ka llt, kargt och na ra till
Ryssland ... Men det stoppar inte
testlaget i sin a Fo rd Focus.

1>

BROMSPROV
dess
systermiirke Dunlop
har lyft sin a vinteregenskaper till helt
nya hojder - inte
minst nar det giiller
bromsegenskaperna. Med andra ord var
det knappast en engl1ngsforeteelse nlir
det nordiska dubbfria dacket Goodyear
UltraGrip Ice+ vann hela vart vinterdacktest fOr tva ar sedan.
GOODYEAR O CH

bast bromsande dacken just nu
heter Goodyear (dubbat), Dunlop (dubbat) och Dunlop (nordiskt dubbfritt)
och det lir intressant ur manga aspekter.
DeJs visar det att de historiskt sett a 11tid sa duktiga Continental och Nokian nu
f'ar sten hard konkurrens och dels lir det
en sporre med en ny mattstock i branschen. Vi kan bara saga att det lir riktigt
starktjobbat. Nagra riktigt usla dack har
vi inte i testet, men Cooper, Nordman och
DE TRE

a

AGI Jigger farligt nlira. Battring kravs
ocb framforallt en battre kompromiss sa
att dacken ger hyfsade prestanda pa alia
underlag.
IS- OC H snoprestanda far poling utifran
skaJan 20-0, medan vatt och torrt bedoms
utifran en tiogradigskaJa dar tio ar hogsta
poling. Detta fOr att vi vlirderar vinteregenskaperna hOgre.

D RESULTAT: BROMSPROV
Dlick

---

= Dubbat -
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Is Sn6 VaH Torrt

DJck

Goodyear
Dunlop
Dunlop
Continental
Michelin
Continental
Nokian
Continental
Gislaved
Bridgestone
Nokian
Toyo
BFGoodrich
Hankook
Star Performer AGI
Nordman
Cooper

--

18
14
14
16
18
14
20
10
8
14
14
14
2
14
6
4
14
6

18
20
18
16
16
18
12
12
18
14
14
16
14
14
10
12
10
4

6
5
7
6
4
4
6
10
7
5
3
1
8
2
9
7
5
10

=Nordlska dubbfria

=Centraleuropelska dubbfria

6
8
8
8
7
8

5
9
8
7

6
5
10
4
9
9
3
9

Po:ln

48
47
47
46
45
44
43
41
41
40
~
36
34
34
34
32
32
29
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TRE DlCKTYPER!
ldag erbjuds tre olika typer av vinterdack pa den svenska marknaden och
givetvis aralia tre testade. Vad ar bast fOr' dig? Bland vara testtips finns en
lathund till hur du ska valja rlitt!

Har samlas dack med hastighetsklass Q och T. Deger den Iiiia extra
sakerheten pa blankis som kan vara
skont att ha i reserv. Ett dubbdack
forsamras snabbare an ett odubbat
nar det slits for att dubbarna tappar
skarpan.

-

AGI Sarek2
BF Goodrich g-Force Stud
Continental ContilceContact
Dunlop Ice Touch
Gislaved Nord Frost 5
Good Year Ultragrip ICE Arctic
Hankook Winter i Pike RS2
Nokian Hakkapeliitta 1
Nordman4

Caj:,,;f 11JI);l•lij#f1:f J•li):!:Ja;Uft

Dack med hastighetsklass fran H
(210 km/h) och uppat, i enstaka fall
NORDISKA DUIBFRIA:
T (190 km/h). Dacken ar utvecklade
for vat och slaskig vag samt torr
Dack med hastighetsklass Q, Roch
asfalt. nagot eller ett par dack
ibland aven T. Vinteregenska·
pa marknaden har hyfsade
pema har utvecklats oerh&t
vinteregenskaper - i ovrigt
mycket bland premiummar·
brukar de vara tvar·usla pA
kena det senaste artiondet.
VI HAR TESTAT
is och sno. Ju hogre has·
De rullar tyst och latt och
DACI<DiMENSION .
tighetsklass,
desto samre
ar ett bra miljoval, men kan
205/ 55 R16
ar de. Men dear tysta, bra
forsamra stabiliteten pa bar·
miljoval och ger bilen nastan
mark och brukar ha svart att
samma stabilitet barmark
prestera bra pa vata vilgar.
som sommardack.

OBSJ

pa

-

Brldgestone Bllzzak WS70
Continental ContiViklng
ContactS
Michelin X-ICE Xl3
Nokian Hakkapellltta R
Toyo Observe GSI·S

-

Continental ContiWinterContact
TSSSO
Cooper WeatherMaster Snow
Dunlop SPIce Sport
Star Performer Winter AS

www.teknikensvarld.se

6J

www.teknikensvarld.se

._ Hur bygger man ett dllck som
presterar toppresultat p~ alia
underlag? Svaret ar tragiskt nog
att ingen klarar det. Men utvecklingen g3r stlindigt fram~t.

www.teknikensvartd.se

KOMFORT
...'

KOMFORTAILA VINT!RDACK,

finns de? Allting beror pa vad
man viiger in i begreppet komfort och m1i11ga av er lasare
brukar saga att bilarna blir sa
tysta nar vinterdiicken (oftast
de dubbfria) kommcr pa. Men vad hiinder med
stotkomforten? Gar bllen 1·akt? Ar diicket verkligen aUtid tyst - hur iir det pii grov cller sliten
asfalt?
Vi testar pa svenska landsviigar, dar dacken
kommer att anviindas. Niir testcrna ska summeras iir det bara att konstntera - riktigt
komfortabla vinterdack viixer inte triid.

~s

pa

'BAST AV alia blir nordiska dubbfria Continental

ContiVikingContact 5. Dct gar rake, det maskerru·
vagens ojamnhcter hyfsat bra och det har generelltsett en lag ljud11ivi\. Fastvisst bullnn· det mer
nii.J·vi 1iker pi\ den skadade nsfalten. Fast det gi)r

~ www.teknikensvartd.se

alia de andra ocksa- i iinnu storre utstriickning.
Paden riktigtgrova asfalten spelar faktiskt inte
diicktypenn~n roll fOr dar bullrar alit
De centraleuropeiska dubbfria diicken har
en hardare konstruktion vilket ger siimre komfort Styrrespons och riktningsstabilitet iir
sommardackslikt, men ljudniv1ier och framfor
alit llirmagan att maskera viigens ojamnheter iir
klart samre.
'BLAND DE dubbade

Sa

iir det Gis)avcd som sticker
ut som det bast presterande. Det gar rakt, dct
sviiljer viigens ojiimnheter hyfsat och ljudniviin
ligger pa en godtagbar niva, vilket inte kan sagas
om alia dubbdiic.ken. Och viirst iir Continental
vru·s IceContact bullrar mest av alia. Dubbljudct
ligger i en klass fOr sig sjalvt vilket helt raserar
diicketsmojlighete.r till ett bra betyg.
Liksom i alla andra deltester ja mfors diicken
mot varandra oavsett klasstill horighet.

Continental
Nokian
Michelin
Dunlop
Star Performer
Cooper
Gislaved
Goodyear
BFGoodrich
Toyo
Nokian
Continental
Bridgestone
Hankook
Dunlop
Nordman
AGI
Continental

-------------

10

9
8
7
7
7
6
5
5
5
5
~

4

4
3
3
2
1

=Dubbat - =Nordiska dubbfrla
-

=Centraleuropelska dubbfria

~ De dubbade dlicken kan inte

vara llka komfortabla, vilket tyd·
llgt vlsar sig l tabellen. Bast ar
Continentals centraleuropeiska
dubbfria fore Goodyear.

TEST

RULLMOTSTAND
UHDIR '0RRA arets

test, da vi bara testade det basta som
marknaden kunde
erbjuda, blev resultaten riktigtjlimna.
Men sa blir det inte i ar och det gar
att bade tjlina och ftirlora rejiilt med
pengar beroende pa viJket dii.ck man
valjer. Och aUra tyngst rullar dubbade BF Goodrich, ett diick det
egentligen inte finns nagot positivt
attsiiga om.
SITT OV!R 1 000 mil sa skiljer det en

atging i 86 liter drivmedel (vilket var
diesel denna gang) mellan liittast rullande nordiska dubbfria Nokian och
dubbade BF Goodrich. Om vi generaliserar riktigt grovt kan vi saga att
flertalet av diickkonsumenterna kor
ungeflir 500 mil per vinter och efter
ungefar fyra vintrar lir det dags att
byta diicken. Alltsa nmt 2 000 mils

sa

livslii.ngd. Vilket skulle motsvara en
merkostnad pa drygt 2 500 kronor for
det mest tungrullande diicket.
UHDIR TIDIGARI

ar bar vi varit hii.n-

visade till attmlita rullmotstand i en
maskin inomhus. For att slitaget inte
skulle bli for stort pa maskinen drogs
dubbarna ur testdiicken, men detta
arbetsslitt var inte unikt for oss. Detta
iir den metod som diickbranschen har
accepterat och anvii.nt sig av i arataJ.
Men fOr snart fyra ar sedan borjade
tekniska dorrar att tippnas vilket gav
oss mojligheten att testa rullmotstandet diir det verkligen riiknas - bakom
ratten ute pa viigen. Genom att koppla
in oss pa bilens datasystem kan vi miita
den verkliga briinsleforbrukningen
mellan givna punkter. I ar gjorde vader
och vind att en mlitning i vintermiljo
var omojlig, i stiillet gjordes miitningen
pa barmark senare under slisongen.
Ute i verkligheten.

a

RESULTAT: R11LLMOTSTAJm

D~ck

Nokian
Michelin
Toyo
Star Performer
Dunlop
Cooper
Nordman
Dunlop
AGI
Nokian
Continental
Goodyear
Han kook
Bridgestone
Continental
Gislaved
Continenta.l
BFGoodrich

-

--------

Dllckt

Fiirbruknin 1/mil

= Dubbat = Nordiska dubbfria
= Centraleuropeiska dubbfria

0,431
0,432
0,437
0,448
0,457
0,458
0,458
0,466
0.472
0,473
0,476
0,480
0,480
0,483
0,484
0,484
0,487
0,517

Po~n

10
10
10
9
8

8
8
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
1
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SA TYDER DU DER

RYA DiCKMiRKRIRGER!
EU:s nya diickmarkning trader i kraft fran och med
november i ar for diick tillverkade efter 1 juli. Det
blir en paklistrad dekal pa dacken dar tre av dack·
ets egenskaper ar bedomda. Det galler dack till
personbilar, lastbilar och bussar. Du ser ett exempel p3 klistermarke for personbil har.
Att.A DACK ska markas, utom dubbdack och regum-

merade dack. Den har markningen ar bra for oss
konsumenter nar det galler sommardack, men for
vinterdack finns det annu ingen punkt som redovisar
hur bra det fungerar i vintervaglag. Ett dack som
fungerar bra pa vatt kan vara helt forkastligt pa is
och sno. Detar ett bekymmer som dackbranschen
i Norden fOrsoker losa. Nagon form av frivillig markning av vinteregenskaper diskuteras, men det blir
inte klart till den har sasongen. Som reglerna ar i dag
kommer troligen ett centraleuropeiskt vinterdack
med halvbra eller direkt daliga vinteregenskaper att
fa den basta markningen bland vinterdack.

RULLMOTSTARD
Hur latt ruJiar dacket? Oet ar
detsamma sam bransteekonomi och graderas fran Atill G.
Bokstaven 0 kommer inte att
anvandas pa personbilsd~ck. I
graderingen finns en fargskala
fran grOnt till rott. Det kanner du
igen fran dekaler p~ vitvaror.

V.iTEGERSKAPER

------------1: -------------

[)

Vategenskaper dar greppet
vid inbromsning pa vat asfalt
mats och graderas ifran Atill G.
men inte med nagon fargskala
som rullmotstimdsmatningen
har. BoksH!verna 0 och G
kommer inte att anvandas pa
personbilar.

OMGIVRIRGSLJUD
l jud utanfor bilen mats i en tregradig skala och htigre ljudniva
accepteras for bredare dack.

www.teknikensvartd.se ,

TEST
olika uppslittningar
diick. Alia lir svarta
ochrunda, vid en
snabb blick skulle de
kunna passera som likadana. For den
oinvigde.
Arets testverksamhetborjade for
niistan ett ar sedan cia vi satte ig:ing
med att kora in alia dack. Oftast runt
50 mil fOr de dubbfria och runtlOO
mil for de dubbade. I vissa fall blir
det liingre, bland annat Bridges tone
rekommenderar liingre inkorning
for sina nyadubbfria dack.

18

Continental
ContiWin·
terContad
TSBSO

UNDER INKORNINGEN haller vi
stenkoll pa dubbarnas utstick,
alit for att testresultaten i slutanden ska bli 100-procentiga. Under
en veckas tid kor vi vintertesterna
uppe i norra Finland, drygt 30
mil norr om Polcirkeln. Under en
annan veckas tid testar vi pa vata
och torra vagar ocb under en tredje
vecka fortsiitter vi med bromsprov, iilgtest, vattenplaningoch
brlinslefOrbntkningstester.
Niirvi inte kor bil, sa byter vi dack,
kan.ner och kliimmer pa diicken eller

Continental
ContiViking·
ContadS

Continental
ContilceCon·
tad

Goodyear
Ultragrip ICE
Ardic

Centr.euro- - Nordiska
peiska dubblria dubbfria
T
Hastighetsklass H

Dubbade

Dubbade

Dacktyp -

Vikt
Pris

8.1 kg
1038 kr

BROMSIGINSKAPIR
Is 10
SniS
V~tt

Torrt

12
10
9

DunlopSP
leeSport

sitter pa en dacl'trave och noter in
testresultat i datorn, bearbetar ocb
till slut - skriver ut testet.
Alia de 18 diicken lir fortfarande
svarta och runda, men det riicker
med en snabb blick pa testfaktaresultaten nedan fOr att fOrsta hur
stora skillnader det verkligen finns
mel! an vara 18 testdiick. Det ser liven
den oinvigde.
ARETS TEST visar tydligt att det blinder mycket inom vintersegmentet i
dackbranschen. Nya regler oppnar

Michelin
X·lceXI3

- Centr.euro- Nordiska
peiska dubblria dubbfria
T
H

Dunlop lee
Touch

NokianHak·
kapeliitta 7

Dubbade

Dubbade

T

T

9.3kg
1350 kr

9.7 kg
1395 kr

9,9kg
1249 kr

9.7kg
1250 kr

8.9kg
1417 kr

T
9.7kg
1236kr

T
9.4kg
1408 kr

14
18

18
18
6
6

14
18

18
16
4
7

14
20
5
8

20
12
6

8

16
16
6
8

20
14
6

20
20
5

12
10

6

14
14
3
2

12
20
4
5

16
16

3

16
18
3
6

7

5

4

5

7

7
8

8

10

3
7

5

5

106

105

103

102

100

4

7
8

5

VlGIGINSKAPIR
Is
SniS
vatt
Vattenplaning
Algtest
Komfort
Rullmotstand
Totalt

12
14
10
10
10
6

10
4

6
1
3

108

108

107

5

Omd&ne Pi topp igen.
Cenltaleuropeiska
dubblria TSSSO
ar inte bast pa
vmtern. men oot
ar bast nar alit
raknas samman.
Vinteregenskaperna ar klarl
godkanda och
pa barmark ar
dackct nast in till
sommardacksllkt.
Stabilitet och
grepp i OverfiOd
ger en stadig
vinnare.

m
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= Oubbat -

Sista skn'ket.
Continentals
nordislca dubbfria
clack kommer
snarl att ersattas
medettnytt
men trots det
har man trimmat
prestanda i ContiVIklngContact
5. Del har fortfaran de problempa
vata vagar. men
i Ovrigt ~~ det
mycket bro.

Bullrigt men
~ frammarsch.
bra. Att man inte Goodyear har
lean !A alit nar i
byggt sill nya
varlden bevisar
dubbdack med de
ContilceContact. nya reglerna som
Utmarkta vin·
utgangspunkt
teregenskaper
vilket innebar
tmsammans med dubbar Over hela
klart godkanda
monsterytan.
barmarkspresResultate! ar
tanda - men
Goodyears basta
dacket bullrar
dubbdack nagonmest av alia. Kan sin vars enda
du st~ utmed
svaghet visar slg
del fllrdu ett
p~ v~ta vligar.
kanondack.

= Nordiska dubbfria -

5
8
8

Overraslcande.
Dunlop SP Ice
Sport kombinerar
klart godkanda
v1ntercgenskaper
med finabar·
marksprcstanda
- nagol som ra
centraleuropeiska dubblria
dack klarar av.
Forvisso inte bast
pa nagol. men
ist311et har det en
jamn nivA. Bra.

= Centraleuropelska dubbfrla

Steg tram mit.
Om Michelin trimmar upptradandet
pAvMavagar
sA kommer det
franska market att
pA allvar utmana
om segerni
framtiden. Som
del ar nu brister
kompromissen,
men utveckllngen
har galt frammM.
Rejalt.

Ullebror.liksom
Goodyear sA
placerar markes·
brodern Dunlop
dubbama over
hela miinsterytan.
lsprestanda iir
samreanlor
Goodyear liksom
komforten, men
Dunlop rullar
lattare. Klart god·
kant resultat.

5
4
5
6

Sa!mar spetsen.

Underarets
tester visar del
sigatl det finska
market tappa!
mark mot ~cken
i toppen. Is· och
snOprestanda ar
mycket nna, men
i Ovrigt ar nivAn
for lag. Nokian
Hakkapeliitta 7
ska utmana fOr
seger, inte minst
da dacket htlr till
de dyraste.

Testvinnaren
lyckas bast
medkompromssen
mel/an olika
underlag.

Gislaved Nord NoklanHak·
FrostS
kapellitta R

Dubbade

Nordiska
dubbfria

upp fOr nya innovationer och Losningar - dubbplacering over hela
monsterytan, till exempel, lir en
sadan sak.
En annan sak som inte haft sa
stor inverkan pa arets test, men
som kommer art miirkas mer fran
och rued nlista iir den nya dackmiirkningen. Flera aver kommer
att stota pa denna redan vid ru·ets
vinterdiickkop, men glom inte
att den i dagsHiget inte alls iir en
smart konsumentupplysning for
vinterdiick. Ljud, vatgrepp och

ar,

Bridgestone Cooper
BlizzakWS70 Weather
Master Snow

Nordiska
dubbfria

-

HI 1HITIERAD1i Teknikens Varld-

liisare skulle forstas ald rig gora
det, for ni vet ju redan hur svart
det iir att kombinera riktigt bra
vatgrepp med fantastiska vinterprestanda. Ansi\ lange gar det inte.

Hankook
Winter iPike

Star Perfor·
mer Winter

RS2

AS

Dubbade

Centr.euro-

peiska dubbfria
H

rullmotstand lir de tre informationspunkterna- bar finns iin sa
lange ingenting som talar om hur
bra vinterpresranda diicken har.
Riktigt ilia blir det om konsumenten likstliller vatgreppsbetyget med
vintergrepp.

Nordman4

Dubbade

Cenlr.euro·
peiska dubbfria

Testvinnande Continentaldiicken
ContiWrnterContact TS850 och
ContiVtkingContact 5 lyckas bra
med kompromissen mellan de fyra
ol ika typerna av underlag - fast
olika slitt. Det ena bar fokus vinteregenskaper ocb det andra iir
niistan sommardiickslikt pii barmark. Men lin sa lange kan man inte
faalit, fast vern vet, kanske nlista
ar? Nlir du laser detta bar vi redan
borjat jakten pa niista ars segrare
i Teknikens Viirlds vinterdiicktest
2013! 0

pa

Toyo Observe AGISarek2
GSi·S

Nordiska
dubbfria

BFGoodrich
g-Force Stud

Dubbade

Dubbade

T

R

T

T

v

T

T

Q

Q

10,0kg
1250 kr

8.8kg
1219 kr

9,9 kg
1333 kr

9,1 kg
1019 kr

10.4kg
1 257 kr

10,3 kg
629 kr

8,9kg
1345 kr

10,1 kg
1369 kr

10,4 kg
941 kr

9,6kg
1047 kr

8

14
14
3
6

14
14

6
4
10
9

14
14
2
4

6
10
9
9

14
10

4

12
7

2
14

5

14
16
1

3

5

9

16
16
6

16
14

10
8
9

16
16
2

8
6

4

5

5

5
4

6

5

8
8

7

5

14
10
1
1
3

10
14

8

12
16
3

5
6

7

4

5

8

5

3
8

2

4

7
9

5

4

9
10

16
12
2
4
6
4

10

6

1

99

99

88

87

86

85

84

80

79

77

18
7

8

Ullebror. Del
var intesA lange
sedan som Gislaved vann v~ra
vinterd3cktester,
men numera
laggs inle ails de
resurserna pA att
utvecklanya Gislaved-produkter.
Nord Frost 5 ar ett
vettigt budget·
val med jamn
prestationsniva.
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Uttrullande.
Nokians nordlska
dubbfria dack
rullar lattast
pA marknaden.
Ulgg dart ill !ina
vinteregenskaper,
men somsynes
pa placerlngen
racker det inte
hela vagen. Vata
vagar ar svara
och steget upp till
top pen kraver mer
utveckling.
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Svlr kompro·
mi.ss. Helt nya
Bridgestone
Blizzak WS70
fungerar bra pA
vintervagarna,
meni slut:inden
hAiler det lnte
lhop prestationen.
EgenskapernapA
barmark lamnar
mycket Ovrigt au
Onska och del rulJar fOrhAIIandevis
lungt.

Pigrinsen.
Coopers centraleuropeiska
dubbfria erbjuder
mediokra eller
dAiiga vinteregenskaper - glOm
inte del. Bra pA
barmark. men del
racker inte. PA is
och sno behOver
del vara battre fOr
att klara ett godkant resultat.

Blek nyhet. Nya
dubbd3cket frAn
Hankook hOjer
knappast nivAn.
FOrvantningarna
var hOgre stailda
och visst klarar
del sig bra pA
vintervag. Men
sedan sprlcker
del dA iPike rullar
lung!, har svArt
fOr vAta vagar
ochallmant
underpresterar.

Tveksam
produkt. Nar vi
sattesamman
Arets test var
Star Performers
centraleuropeiska
dack det bllligaste
som fanns pA
marknaden. Men
du !Arvad du
belalar for. DAIIga
egenskaper pA
de alira fiesta
punkterna, fast
det rullar latt.

Ullebror
Nokian. Nokians
budgetval heter
Nordmanoch
det ger dig ett
mediokert eller
svagpresterande
d3ck. Det sklner
till lbland, men
det racker inte
fOr att radda en i
Ovrigt lAg prestationsnlva. DAiigt
pA vAra vagar och
bullrigt. men del
rullar latt.

lnte si het
nyhet. Nya Toyo
Observe GSi-5
har liksom mAnga
andra i teste!
svArt atllyckas
med kompromissen meilan is/
sno och barmark.
Enkelt uttryckt
sA ar Toyo klart
samsl pAbar·
mark, men det
rullar latt - vilket
ar en klen trost.
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Regumme.r al
MJrkligt ciJtk.
Regummerade
Bra monster fOr
vinterbruk, men
<lack anses av
mAnga vara ett
inget isgrepp alis.
bra alternativ dA
Bra pA vatt och
del till slor del
torrt. men det
bygger pA Aterrullar tyngst av
vunnel material
alia. SFGoodrich
(stommen). Men ar inget annat an
var finns sakeren av de varsta
helen? Nej, da vi och mest felaktiga
forutslltter att du kompromisserna
viii Aka s3kert sA vi nAgonsin stOtt
kan vi bara be dig pA.Undvik!
att undvika AGI.

www.teknikensvartd.se

~

