
תוויות הצמיגים החדשות של האיחוד האירופי
הטמענו בכל דגמי ג׳נסיס את טכנולוגיות הבטיחות המתקדמות בעולם, כדי לאפשר לך נהיגה רגועה ושקטה.
לכן, חשוב לנו לנהוג בשקיפות מלאה ולהיות הראשונים ליישם את התקן החדש של האיחוד האירופי, אודות 

התכונות והנתונים של צמיגי הג׳נסיס שלך.
לבחירת הצמיגים יש השפעה ישירה על צריכת הדלק, אחיזת הכביש ורעשי הדרך. 

כדי לאפשר לך לקבל את ההחלטה הטובה ביותר, סיכמנו בקצרה כמה דברים שכדאי לדעת על סימול 
התכונות במסגרת התקן החדש, וכמובן שהצוות שלנו ישמח לסייע ולענות על כל שאלה. 

הפחתת עלויות וזיהום אוויר 
כדי להשיג יעילות מקסימלית מבחינת צריכת הדלק, חשוב לבחור בצמיג בעל מקדם 
הדלק. צריכת  את  להגביר  עשוי   E-ו ביותר  היעיל  את  מסמל   A כאשר  יעיל,  התנגדות 

חשיבה לטווח קצר
A מצביע  הסימול מציג את אחיזת הצמיג בכביש רטוב ואת מרחק הבלימה. סימול 

על מרחק בלימה קצר יחסית ו-E על מרחק הבלימה הארוך ביותר.

בלי יותר מדי רעש
כדי ליהנות מחוויית נהיגה שקטה, חשוב לבחור בצמיגים שקטים ככל האפשר, המבודדים 
הדציבלים  גובה  את  לדעת  תוכלו  הסימון  בעזרת  הנוסעים.  תא  אל  החודר  הרעש  את 
פליטת  את   C-ו נמוכה  רעשים  פליטת  מציג   A-כש הכביש,  עם  בחיכוך  מפיק  שהצמיג 

הרעשים הגבוהה ביותר.

מוכן לשלג
ובתוכו פתית שלג, מצביע על כך שהצמיג מתאים לנסיעה בחורף  הסימול בצורת הר 

ומאפשר אחיזה גם בכביש עם שלג.

מוכן לכבישים קפואים
כבישים  על  לנסיעה  מותאם  שהצמיג  כך  על  מצביע  המשולש  בתוך  הקרחון  סימול 

שעליהם הצטברה שכבת קרח, כדי לאפשר אחיזה מקסימלית.

תווית צמיגיםיצרןגודל צמיגגודל גלגלדגם

GV8020" Alloy Wheels265/50 R20Michelinראה תווית צמיגים

G80

19" Alloy Wheels
245/45 R19 (FW)Michelinראה תווית צמיגים

275/40 R19 (RW)Michelinראה תווית צמיגים

20" Alloy Wheels
245/40 R20 (FW)Michelinראה תווית צמיגים

275/35 R20 (RW)Michelinראה תווית צמיגים

GV70
19" Alloy Wheels235/55 R19Michelinראה תווית צמיגים

21" Alloy Wheels255/40 R21Michelinראה תווית צמיגים

G70

18" Alloy Wheels225/45 R18continentAlראה תווית צמיגים

19" Alloy Wheels
225/40 ZR19 (FW)Michelinראה תווית צמיגים

255/35 ZR19 (RW)Michelinראה תווית צמיגים

 GV60

19” Alloy Wheels235/55 R19Michelinראה תווית צמיגים

20” Alloy Wheels255/45 R20Michelinראה תווית צמיגים

21” Alloy Wheels255/40 R21Michelinראה תווית צמיגים

 ELECTRIFIED
 G80

19" Alloy Wheels
245/45 R19Michelinראה תווית צמיגים

275/40 ZR19Michelinראה תווית צמיגים

https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/gv80/002_TL_Genesis_JX_Michelin_265_50R20.pdf
https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/g80/004_TL_Genesis_RG3_Michelin_245_45R19.pdf
https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/g80/005_TL_Genesis_RG3_Michelin_275_40R19.pdf
https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/g80/006_TL_Genesis_RG3_Michelin_245_40R20.pdf
https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/g80/007_TL_Genesis_RG3_Michelin_275_35R20.pdf
https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/gv70/009_TL_Genesis_GV70_Michelin_235_55R19.pdf
https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/gv70/010_TL_Genesis_GV70_Michelin_255_40R21.pdf
https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/g70/Genesis_G70_Continental_225_45R18.pdf
https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/g70/015_TL_Genesis_G70_Michelin225_40ZR19.pdf
https://www.genesis.com/content/dam/genesis/gb-en/documents/tyre-labels/g70/016_TL_Genesis_G70_Michelin255_35ZR19.pdf
https://www.genesis.co.il/he/wp-content/uploads/2022/05/020_TL_Genesis_JW_Michelin235_55R19_RWD.pdf
https://www.genesis.co.il/he/wp-content/uploads/2022/05/021_TL_Genesis_JW_Michelin255_45R20_AWD.pdf
https://www.genesis.co.il/he/wp-content/uploads/2022/05/022_TL_Genesis_JW_Michelin_255_40R21_AWD_Performance.pdf
https://www.genesis.co.il/he/wp-content/uploads/2022/05/018_TL_Genesis_RG3-EV_Michelin_245_45R19_Front.pdf
https://www.genesis.co.il/he/wp-content/uploads/2022/05/019_TL_Genesis_RG3-EV_Michelin_275_40R19_Rear.pdf

