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ПРОЙШЛИ ВИПРОБУВАННЯ 
ТА СХВАЛЕНІ VOLVO

У нашій офіційній дилерській мережі працюють 

справжні експерти з питань автомобілів Volvo. 

Ґрунтовні знання про кожну модель автомобілів 

Volvo дозволять надати вам найкращу пораду, коли 

мова піде про зимові шини. Звернувшись до свого 

дилера Volvo, ви обов’язково отримаєте шини та 

диски, які відповідають стандартам компанії Volvo. 

Завдяки цьому ви зможете використовувати свій 

автомобіль Volvo на повну потужність навіть 

взимку. Ви можете бути впевнені, що диски 

створювались спеціально для вашого автомобіля 

Volvo. Вони не лише пасують до унікального стилю 

транспортного засобу, але й доповнюють його.

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

Наразі компанія Volvo Cars ставить собі за мету 

повністю виключити ймовірність серйозних або 

смертельних травм у нових автомобілях Volvo до 

2020 року. Щоб досягти поставленої мети, ми 

розробили багато інноваційних технологій, які 

повинні допомогти водіям в першу

МЕРЕЖА ОФІЦІЙНИХ ДИЛЕРІВ  
ТА СЕРВІС-ПАРТНЕРІВ* 

чергу уникнути зіткнень. Наприклад, система City 

Safety, до основних функцій якої належать 

уникнення та пом’якшення наслідків зіткнень з 

іншими транспортними засобами, пішоходами та 

великими тваринами. 

Окрім того, наші автомобілі оснащені такими 

традиційними технологіями, як антиблокувальна 

система гальм (ABS) та система стабілізації. У цих 

технологій є дещо спільне. Їх робота залежить від 

ефективності гальмування та керованості 

автомобіля, а також від зчеплення коліс з дорожнім 

покриттям. Площа контакту між шиною та дорогою 

становить приблизно розмір долоні руки. Чим 

краще зчеплення усіх чотирьох коліс з дорогою, 

тим швидше автомобіль зупиниться. І навпаки – 

чим гірше зчеплення, тим довше він гальмує. 

Оригінальні зимові колеса Volvo створені 

спеціально для покращення зчеплення. Вони 

розроблялися для того, щоб забезпечити 

надзвичайний комфорт, керованість

та безпеку. 

Volvo Car – Київ Аеропорт
Київська область, 
Бориспільський район,
c. Чубинське, вул. Київська 47
тел.: +38 (044) 591 75 75
airport.volvocarsdealer.com

Віннер Автомотів
Київ, пр-т Степана Бандери 24 Д
тел.: +38 (044) 496 00 06
winnerauto.volvocarsdealer.com

Вікінг Моторз
Київ, вул. Зодчих, 5 А
тел.: +38 (044) 391 11 00
viking.volvocarsdealer.com

Volvo Car - Харків
Харків, вул. Сидора Ковпака, 22
тел: +38 057 725 11 11
kharkiv.volvocarsdealer.com

Volvo Car – Дніпро
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 19 Б
тел.: +38 (056) 720 90 90 
www.dnipro.volvocarsdealer.com
Віннер Одеса
Одеса, вул. Грушевського, 39 Б
тел.: +38 (048) 734 18 00
winnerodesa.volvocarsdealer.com

Азбука-Авто
Херсон, 4 км Миколаївського шосе
тел.: +38 (055) 241 02 63
euroauto.volvocarsdealer.com

Полтава-Автосвіт
Полтава, вул. Європейська 148 Б
тел.: +38 (053) 261 50 06
poltava.volvocarsdealer.com

Volvo Pop-up Store - Львів 
Продаж: 
Львів, вул. Кульпарківська, 22 Б
Сервіс: 
Львів, вул. Дж. Вашингтона, 8
тел.: +38 (066) 485 00 09
Сервіс-партнер

Нордік Моторс
Рівне, вул. Київська, 101 А
тел.: +38 (036) 264 20 83

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», код ЄДРПОУ 20054535. 
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ШИНИ РОЗРОБЛЕНІ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ 
ПОГОДИ 

Важливо бути впевненим у тому, що ваші шини 

можуть здійснювати безпечне зчеплення з 

дорогою у різні пори року. Ми рекомендуємо 

змінювати шини, відповідно до кожного сезону, 

оскільки шини, які найкраще підходять для 

гарячих та сухих умов, не матимуть тих важливих 

властивостей у холодну й вологу погоду, і 

навпаки.

Для холодної погоди необхідна спеціальна гумова 

суміш, яка залишається м’якою для забезпечення

якісного зчеплення. При температурі близько +7 

°C літні шини втрачають деякі свої 

характеристики, і, коли температура опускається 

нижче, шини, розроблені для холодної погоди, 

забезпечать значно кращі динамічні 

характеристики, керованість та гальмівний шлях. 

Матеріал протектора зимової шини спеціально 

розробляється таким чином, щоб він залишався 

м’яким та пружним за умов низької температури,  

а це покращує зчеплення гуми з дорожньою 

поверхнею. Крім того, зимові шини мають 

спеціальний малюнок протектора, що краще 

підходить для відведення води та мокрого снігу,  

а також для забезпечення кращого зчеплення на 

снігу та льоду. Часто для ефективного відведення 

снігу, шуги та води використовуються спеціальні 

канавки, а також невеликі так звані ламелі для 

поліпшення притискання на мокрому льоду.

Всесезонні шини – це завжди компроміс, при 

якому ані гума, ані протектор не матимуть 

ефективних показників за будь- якої погоди. Тому 

Volvo рекомендує використовувати два комплекти

коліс для забезпечення високого рівня зчеплення 

протягом всього року.
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ЧОМУ Я МАЮ КУПУВАТИ ЗИМОВІ 
КОЛЕСА КОМПАНІЇ VOLVO CARS?

1. 

Компанія Volvo Cars відібрала та затвердила 

найкращі шини від найвідоміших брендів та 

поєднала їх з оригінальними алюмінієвими 

дисками Volvo, які мають відповідні властивості, 

якість і покриття.

2. 

Всі шини випробовувалися на автомобілях Volvo в 

суворих зимових умовах, перш ніж їх було 

схвалено.

3. 

Ми можемо запропонувати вам колеса, які 

найкраще підходять конкретно для вашої моделі 

Volvo, а також для вашого стилю керування, смаку 

та умов водіння.

4. 

Ніхто інший не зможе запропонувати вам більш 

досконалу комбінацію шин та дисків, що 

допоможуть оптимізувати характеристики 

управління Volvo, а також його зовнішній вигляд.

5. 

На відміну від літніх,  гума в зимових шинах 

залишається м’якою та гнучкою, коли температура 

падає нижче 7 °С. А малюнок протектора 

призначено для забезпечення кращого зчеплення 

на льоду та снігу, а також для відведення води та 

шуги з шини.

6.

Щоб полегшити вам життя, ми можемо зберігати 

колеса для вас, коли ви їх не використовуєте. Ми 

забезпечимо їх надійне зберігання, перевірку, 

чистку та мийку. 

“Чому перш за все  я маю 
купувати зимові колеса; чому б 
не їздити з тими ж самими 
шинами цілий рік?”
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РОЗРОБЛЕНІ 
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
ПІДСИЛИТИ ХАРАКТЕР 
АВТОМОБІЛЯ

Оригінальні колісні диски Volvo розроблені для 

того, щоб гармонійно поєднувати зовнішній 

вигляд автомобіля та його характер. Всі диски 

випробувано так само ретельно, як і всі запасні 

частини  Volvo. Це забезпечує їх правильні 

властивості, якість, функціональність та 

оздоблення. Диски Volvo Cars також були 

протестовані для виктористання при глибокому 

снігу для уникнення негативного впливу на 

гальмівну систему.

Аеродинамічний дизайн кожного диску 

розроблений відповідно до специфікації кожної  

моделі Volvo. Це означає, що окрім 

удосконаленого зовнішнього вигляду автомобіля, 

кожна запасна частина та колісні диски 

допомагають забезпечити оптимальне 

гальмування та сприяють ефективному 

використанню пального. 
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Шини та диски становлять одне ціле: колесо. Вста-
новити правильний диск є не менш важливим, аніж 
наявність правильної шини, з точки зору кращої ке-
рованості автомобіля. Оригінальні диски Volvo розро-
блено та випробувано компанією так само ретельно, 
як і всі інші оригінальні запчастини Volvo. Це забез-
печує належні властивості, якість, функціональність 
та досконалість. Лінійка дисків Volvo також пройшла 
випробування щодо потенційного потрапляння снігу 
всередину дисків, щоб уникнути розбалансування ко-
ліс чи негативного впливу на гальмівну систему. Ось 
деякі з вимог, які були опрацьовані:

ПРАВИЛЬНА СУМІШ МАТЕРІАЛІВ
Матеріал в алюмінієвих колісних дисках Volvo склада-
ється з суміші декількох різних металів, які забезпечують 
необхідні властивості. Невірний вибір матеріалу робить 
колісний диск крихким, і він може легко тріснути при кон-
такті з бордюром або чимось іншим.

ВЕНТИЛЯЦІЯ І ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ
Кожен колісний диск повинен мати гарну власну вен-
тиляцію та хорошу теплопровідність, інакше важливі 
функції безпеки опиняються під загрозою, зокрема 
охолодження гальмівних дисків.

ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
Деякі колісні диски інших виробників мають поганий 
захист від корозії, а це означає, що вони швидко 
втрачають привабливий зовнішній вигляд. Volvo ви-
користовує 3-шарове фарбування з поверхневим 
покриттям шаром лаку. Крім того, всі колісні диски по-
передньо обробляються ґрунтовкою для підвищення 
захисту від корозії.

ЦЕНТРАЛЬНА ВТУЛКА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО  
БАЛАНСУ
Колісні диски інших виробників часто призначаються 
для кількох марок автомобілів, тому вони, як прави-
ло, центруються за допомогою перехідної муфти. 
Колісні диски Volvo з високою точністю розташовані 
безпосередньо навпроти втулки, що в поєднанні  з 
невеликими допусками биття та округлостями, дають 
неперевершений баланс колеса.

НАЙКРАЩІ АЛЮМІНІЄВІ
ДИСКИ ДЛЯ ВАШОГО
АВТОМОБІЛЯ VOLVO

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВАМ ЄС
У відповідності до директиви ЄС щодо схвалення 
комплектності автомобіля кожен автовиробник по-
винен визначити, які саме колеса затверджено для 
кожної моделі автомобіля. Таким чином, схвалена 
нами комбінація дисків та шин відповідає цій дирек-
тиві. Схвалення комплектності транспортного засобу 
застосовується до всіх нових автомобілів Volvo, почи-
наючи з 1997 року.
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ВИПРОБУВАННЯ ЗИМОВИХ ШИН 
У ЛАПЛАНДІЇ

З 70-х років Volvo Cars щороку проводить 

комплексні випробування зимових шин у 

Лапландії. В околицях Йоккмокка, розташованого 

за Полярним колом, де зима дуже холодна, сніжна 

та довга. Це ідеальне місце для перевірки зимових 

шин, що зазнають впливу суворих і складних 

погодних умов.

ВИПРОБУВАННЯ ЗИМОВИХ ШИН НА НОВИХ 

АВТОМОБІЛЯХ VOLVO

Звичайний тестовий заїзд починається типового 

темного арктичного ранку, бо денне світло буває 

тут лише протягом декількох годин біля полудня. 

Тестовий екіпаж складається частіше за все з 

технічного персоналу компанії Volvo та кількох членів 

відділу продажу та маркетингу. Тест-команда 

використовує декілька різних моделей нових Volvo.

Під час тестових заїздів на 12-кілометровій 

випробувальній трасі водії випробовують і 

оцінюють різноманітні якості шин – чутливість до 

траси, як вони рухаються по снігу, на поворотах, на 

слизьких поверхнях, які відчуття виникають у водія 

та пасажирів з точки зору комфорту і шумоізоляції.

Існує також експлуатаційний тест, який 

проводиться на спеціально підготовленій трасі на 

замерзлому озері. В ході цього тесту 

відпрацьовується кілька різних експлуатаційних 

моментів: проходження поворотів, об’їзд та швидке 

бокове маневрування. Траса вузька, довжиною 

близько кілометра і складається з декількох крутих 

поворотів. Шини багаторазово змінюються на всіх 

тестових автомобілях, що дає водіям чітке 

усвідомлення відмінностей між різними шинами. 

Базуючись на висновках всіх цих тестів, Volvo 

обирає найкращі шини для автомобілів Volvo і 

поєднує їх з оригінальними алюмінієвими дисками 

Volvo та пропонує вам, як водію Volvo, перелік 

найкращих та найбезпечніших зимових коліс для 

вашого автомобіля.
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Під час випробувань на на 12-кілометровій 

тестовій трасі водії перевіряють і оцінюють різні 

властивості шин – їх чутливість, рух на снігу та 

льоді, у поворотах, на слизьких поверхнях. А 

також якими властивостями вони забезпечують з 

точки зору комфорту та шуму.

Існує також тест на експлуатацію, який проходить 

на спеціально підготовленій трасі на озері, що 

вкрито льодом. Цей тест включає відслідковування 

поведінки авто у поворотах, при гальмуванні та 

швидкому бокововому маневруванні.

Траса вузька, довжиною близько кілометра і 

складається з декількох різких вигинів. Шини 

багаторазово змінюються на всіх тестових 

транспортних засобах, що дає водіям чіткий досвід 

відмінності між особливими властивостями та 

характеристиками кожної шини.
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Щоб проілюструвати різницю між зимовими, 

всесезонними та літніми шинами, ми провели 

невеликий експеримент на засніженій території 

Йоккмокк у Північній Швеції.

Що саме ми хотіли з’ясувати: якщо взяти три 

ідентичні автомобілі Volvo, відповідно обладнати їх 

зимовими, всесезонними та літніми шинами та 

гальмувати на швидкості 80 км/год - яка була б 

різниця у довжині гальмівного шляху?

РІЗНИЦЯ  
ОЧЕВИДНА

ШИНИ: ЗИМОВІ

ШВИДКІСТЬ: 80 KM/ГОД

ТЕМПЕРАТУРА: – 6C°

ГАЛЬМІВНИЙ ШЛЯХ: 55 M

ШИНИ: ВСЕСЕЗОННІ

ШВИДКІСТЬ: 80 KM/ГОД

ТЕМПЕРАТУРА: – 6C°

ГАЛЬМІВНИЙ ШЛЯХ: 73 M
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Готуючись відзняти результати на фото та відео, 

команда операторів для кращої візуалізації 

вирішила оформити тестову трасу у вигляді поля 

для керлінгу. Найближчий до круглої цілі на льоду 

автомобіль і буде переможцем.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОВОРЯТЬ САМІ ЗА СЕБЕ

Як ми вже описали в інших розділах цієї брошури, 

літні та всесезонні шини починають втрачати 

гнучкість при зниженні температури нижче 7 °С, 

що зменшує їх здатність ефективно зчіплюватися 

із дорожню поверхню. Зимові шини, з іншого боку, 

виготовляються зі спеціальних гумових сумішей, які 

залишаються м’якими та стійкими і допомагають 

генерувати зчеплення. Зимові шини також мають 

спеціальний малюнок протектору, призначений для 

водіння в зимових умовах.

Як ви бачите, це має суттєву різницю. Гальмівний 

шлях Volvo, оснащеного всесезонними шинами, на 

33% довший, ніж при зимових шинах. А гальмівний 

шлях для авто із літніми шинами на 127% довше!

ШИНИ: ЛІТНІ

ШВИДКІСТЬ: 80 KM/ГОД

ТЕМПЕРАТУРА: – 6C°

ГАЛЬМІВНИЙ ШЛЯХ: 125 M
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РОБОТА ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗПЕКИ ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ПРОДУКТИВНОСТІ ШИН

ЧОМУ ШИНИ ТАКІ ВАЖЛИВІ?

Все дуже просто, шини є точкою контакту між авто 

та дорогою. Це означає, що функції управління 

автомобілем, звички водія та дорожнє покриття 

взаємодіють через 4 точки контакту розміром у 

людську долоню. І оскільки шини є прямим 

провідником контакту між авто та дорогою, на 

технології безпеки автомобіля не можна 100% 

покластися якщо шини не виконують свою основну 

функцію.

ESC (Електронний контроль 
стійкості)

ABS 

Система попередження 
про з’їзд зі смуги руху

ACC (Адаптивний круїз 
контроль)

City Safety (Система 
запобігання зіткненню)

Система 
попередження про 
з’їзд зі смуги руху
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Система визначення 
великих тварин

City Safety  
(допомога при керуванні)

Система запобігання зіткненню з 
зустрічним авто

Pilot Assist (Система 
допомоги водію)

Система попередження 
з’їзду з дороги

Система запобігання виїзду на 
зустрічну смугу Система визначення 

пішоходів

BLIS (Моніторинг сліпих зон) із підтримкою кермування

Система визначення 
велосипедистів
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ШИНИ

ЧОМУ ШИНИ НАСТІЛЬКИ ВАЖЛИВІ? 

Простими словами, шини  - це точки контакту між 

автомобілем та дорогою. Це означає, що всі 

характеристики автомобіля, водійські звички 

клієнта та дорожня поверхня взаємодіють на 

чотирьох ділянках, кожна розміром не більша за 

долоню. І, якщо шини не виконують свою роботу 

належним чином, це негативно впливає на 

безпеку руху автомобіля, оскільки шини є 

кінцевою ланкою між автомобілем та дорогою. 

ЯКІ ІСНУЮТЬ ТИПИ ШИН? 

Усі шини різняться, оскільки у різних 

транспортних засобів різні вимоги. Шини на 

ринку, зазвичай, поділяються на чотири категорії.

• Шини Premium/Performance. Для щоденного 

впевненого керування на дорозі.

• Шини Sport/High Performance. Для більш 

активного керування.

• Шини для позашляховиків. Призначені для 

експлуатації в складних умовах бездоріжжя.

• Шини з низьким опором коченню. Економніші, 

завдяки зменшенню тертя.

РІЗНОМАНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ШИН 

Основні відмінності між шинами можна помітити, 

якщо звернути увагу на їхню поведінку під час 

водіння. Якщо шина є дійсно хорошою в одному 

аспекті, звичайно вона програє в іншому. 

Наприклад, м’яка шина часто має краще 

зчеплення, але вона швидше зношується. 

Властивості, які є найбільш бажаними в шинах:

• Стабільність при керуванні на високих 

швидкостях.

• Відповідь на управління автомобілем.

• Зчеплення на мокрій та сухій дорозі або (для 

зимових шин) на снігу та льоду.

• Короткий гальмівний шлях.

• Термін служби та економічність.

• Комфортність керування та низький рівень 

шуму.

• Екологічні характеристики.

ПЕРЕВІРЯЙТЕ НАЯВНІСТЬ ЗНАКА VOLVO

Шини для нових автомобілів Volvo було розроблено 

таким чином, щоб вони ідеально підходили для 

різних моделей автомобілів. Volvo Cars співпрацює з 

перевіреними постачальниками з метою створення 

спеціальних шин для кожної моделі автомобілів 

Volvo. Часто такі шини проходять кілька фаз 

розробки та тестування перед тим, як вони набудуть 

оптимальних властивостей. Автомобілі Volvo 

новітнього покоління поставляються зі знаком VOL 

на шині. При заміні шини важливо, щоб нові шини 

також мали цей знак   та могли відповідати 

характеристикам автомобіля, рівню комфорту та 

витратам палива. Шини без такого маркування 

можуть мати інші якості, навіть якщо тип та розміри 

шин є тими самими. Ви можете замовити шини, 

промарковані знаком VOL, у вашого дилера Volvo. 

ТЕРМІН СЛУЖБИ ШИН 

Стиль керування та швидкість руху впливають на

термін служби шин приблизно на 30 %. Сезонні

відмінності становлять 30 %, тип машини – 20 %, а

решта 20 % залежать від типу дорожнього 

покриття та міцності шини. У деяких випадках 

агресивний стиль водіння може призвести до 100 

% зносу шини. Майте на увазі, що знос зимових 

шин збільшується, якщо вони експлуатуються в 

теплу пору року.

ВАЖЛИВО, ЩОБ ТИСК У ШИНАХ БУВ 

ПРАВИЛЬНИМ

Необхідний тиск повітря у шинах гарантує безпеку 

руху, забезпечує економічність витрат палива та 

подовжує строк експлуатації шин. З часом тиск в 

шинах зменшується - це природно. Також він 

змінюється в залежності від температури 

навколишнього середовища. Невідповідний тиск в 

шинах збільшує витрати палива, скорочує строк 

експлуатації шини та погіршує керованість 

автомобіля. Експлуатація автомобіля на шинах із 

занадто низьким тиском може призвести до їх 

перегріву та пошкодження. Тиск в шинах впливає 
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на комфорт , дорожній шум та загальні 

характеристики руху. Притримуйтесь найвищого 

рекомендованого рівня тиску шин. Тиск в шинах, 

як правило, слід перевіряти в приміщенні при 

кімнатній температурі. Якщо він перевіряється на 

холоді, то може бути занадто низьким, оскільки 

шини потребують більше повітря, коли вони 

холодні. Якщо тиск в шинах не можна перевірити 

за кімнатної температури, його слід збільшувати на 

0,1 бар (10 кПа) на кожні -10 ° С. Етикетка про тиск 

у шинах на бічній водійській стійці (між рамою та 

задніми дверима) містить інформацію про те, який 

тиск повинні мати шини при різних навантаженнях 

та швидкості.

МІЖСЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ

Шини, які не використовуються, якщо вони 

встановлені на диски, мають зберігатися в 

темному, сухому та прохолодному місці. Зберігайте 

їх горизонтально, а не вертикально, щоб вони 

зберігали округлість. Багато дилерів Volvo 

пропонують послуги шинного готелю. Вони 

здійснюють сезонну заміну шин, перевіряють їх 

стан, тиск, а також чистять.

ЧИСТКА ВАШИХ ДИСКІВ

Спробуйте очистити ваші колеса та шини, 

використовуючи просто мильну губку. Якщо наліт 

стійкий, вашим дискам може знадобитися ще й 

спрей для металу або хрому. Пристрій міні мийка 

чудово підходить для того, щоб дістатися всіх 

забруднених місць, але вам все одно можуть 

знадобитися пензлик або зубна щітка для обробки 

складних плям та важкодоступних місць.

СНІГОВІ ЛАНЦЮГИ

Аби забезпечити тягу в умовах снігу та льоду, 

можливо, ви захочете використати снігові ланцюги. 

Використовуйте оригінальні снігові ланцюги Volvo, 

призначені для конкретної моделі автомобіля, 

розмірів шин та дисків, щоб запобігти 

пошкодженню, наприклад, кожуху колеса. Сніговий 

РЕКОМЕНДОВАНА 

ВИСОТА 

ПРОТЕКТОРА  

ДЛЯ НОВИХ  

ШИН 8 MM – 74 %

РЕКОМЕНДОВАНА 

ВИСОТА 

ПРОТЕКТОРА З 

МІРКУВАНЬ 

БЕЗПЕКИ  

4 ММ - 58 %

РЕКОМЕНДОВАНА ВИСОТА ПРОТЕКТОРА 

ЗНОШЕНИХ ШИН 1.6 MM – 16 %

ланцюг Volvo розроблено спеціально для кількох 

розмірів шин. Цей тип ланцюга має свої переваги, 

оскільки він встановлюється на зовнішній 

поверхні шини та не займає місце, необхідне для 

великих коліс.

«СЕКРЕТКИ»

Найпростіший спосіб зберегти свої алюмінієві 

колеса від крадіжки – встановити блокувальні 

колісні болти, або “секретки”. Ваш дилер Volvo 

може запропонувати блокувальні колісні болти, 

спеціально розроблені для автомобілів Volvo, щоб 

підвищити безпеку вашого автомобіля.

ШВИДКІСТЬ - 75 КМ/ГОД

Площа ділянки контакту шини з дорожнім 

покриттям за умов, коли на дорозі 3 мм води.
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