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alates 1. novembrist 2012 hakkavad kehtima uued rehvimärgistuse eeskirjad, 
mis aitavad edendada ohutumat, säästlikumat ning keskkonnasõbralikumat 
transporti Euroopas. uued märgiistused tähistavad rehvi tulemuslikkust 
kolmes võtmevaldkonnas: pidurdamine märjal teekattel, väline müratase ning 
veeretakistus.

Lisaks neile põhinäitajatele on Bridgestone'il hea meel anda teile üksikasjalikku 
teavet ka teiste oluliste tegurite kohta, et aidata teil teha teadlik otsus. Kuigi 
uuel rehvimärgistusel sisalduv teave on loomulikult tähtis, jutustab see rehvide 
töövõime kohta ainult osa loost. Samuti on oluline teada, et näiteks optimaalne 
kütusesäästlikkus ja märjal teekattel haakumine sõltuvad suures ulatuses õige 
rehvirõhu säilitamises.

Kohustused müügikohas:
Alates 1. novembrist 2012 tuleb müügikohtades pidada kinni 
järgmistest tingimustest:

1) Kõik auto- või veokirehvid*, mis on toodetud peale 30. juunit 2012 ja mis 
on klientidele nähtavad või selleks välja pandud, peavad kandma kas tootja 
poolset ELi ametlikku märgistust VÕI näitama rehvi vahetus läheduses sildi 
koopiat. Edasimüüjad peavad andma ostjatele enne müüki kõikide toodete kohta 
märgistuse teabe, seda isegi siis, kui need pole välja pandud. Märgistuse teave 
peab olema näidatud kõikidel tehnilise reklaami materjalidel (juhendid, brošüürid, 
voldikud ja kataloogid) sh veebilehtedel.

2) Rehve müügiks pakkudes (telefoni teel, isiklikult, 
veebis...), peavad Edasimüüjad andma kliendile 
märgistuse teabe.

3) Tarbijale tuleb kas arvel peal või koos arvega
esitada kütusesäästlikkuse klass, märghaardumise 
klass ning välise veeremismüra väärtused.

* Siia hulka ei kuulu mõned rehvid, näiteks maastikurehvid, naastudega või võistlusrehvid.

rehviohutus on oluline.
Kontrollige rehve enne sõitmaasumist.
Teie rehvid on kõik, mis asuvad teie ning maanteel tekkida võivad potentsiaalselt 
ohtliku olukorra vahel. Teie ohutuse tagamiseks on oluline hoida rehvid korralikult
täis ning vahetada kulunud või kahjustatud rehvid välja.

Kulunud rehvid suurendavad oluliselt teie pidurdusteekonda märjal teekattel 
samas, kui ebapiisavalt täis rehvid kulutavad rohkem kütust, kuluvad kiiremini ning 
vähendavad oluliselt sõiduki juhitavust.

Kolm näpunäidet ohutumate rehvide saavutamiseks
1. Kontrollige protektori sügavust ning vahetage kulunud rehvid õigeaegselt välja.
2. Kontrolli rehvide rõhku vähemalt kord kuus.
3. Kontrollige kahjustusi ja ebaühtlast kulumist.

Bridgestone Europe jätkab Euroopa liiklusohutuse hartast kinnipidamist. Euroopa 
Komisjoni maanteeohutuse algatuseks oleva harta üldeesmärgiks on vähendada 
liikluses hukkunute arvu Euroopas täiendava 25 000 inimese võrra. Hartale 
allakirjutanuna ning eesmärgistatud tegevuste kaudu esitab Bridgestone end Euroopa 
maanteeohutuse eeskujuna. Nende eesmärkide ajel soovime me teostada vähemalt 
30 000 rehvikontrolli.

www.bridgestone.ee
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KÜtusEsäästLiKKus
7 klassi alates g-st (vähim 
säästlik) kuni a (enim säästlik)

Üheks mootorsõiduki kütusesäästlikkust enim mõjutavaks teguriks 
on rehvi veeretakistus. Rehv takistab veeremist eelkõige tänu 
deformeerumisele veeremise käigus, mis toob kaasa energiakao 
soojuse kujul. Mida suurem on deformatsioon, seda suurem on rehvi 
veeretakistus ning seda rohkem kütust on seeläbi vaja sõiduki edasi 
liigutamiseks kasutada. Teisisõnu, väiksem veeretakistus tähendab 
väiksemat kütusekulu ning seeläbi väiksemaid sõiduki poolt õhku 
paisatavaid emissioone sh CO2-e.

Mõju erineb sõltuvalt sõidukist ja sõidutingimustest. Sellegipoolest 
võib erinevus g- ja a-klassi täiskomplekti rehvide vahel vähendada 
kütusekulu kuni 7,5%* ning veokite puhul isegi rohkem.

märghaarDumiNE 
7 klassi alates g-st (halvim 
märghaardumine) kuni a 
(parim märghaardumine)

Rehvi peamiseks ülesandeks on 
tagada turvalisus kõikides tingimustes. 
Märghaardumine on üheks kõige 
tähtsamaks töönäitajaks, mis näitab 
rehvi pidurdusvõimet märjal teepinnal.

Mõju võib sõidukist ja sõidutingimustest 
sõltuvalt olla erinev. Sellegipoolest võib 
täispidurdamise korral G- ja A-klassi 
täiskomplekti rehvide vaheline erinevus 

18 meetrine pidurdusmaa erinevus on umbes 4 autopikkust. Teie endi ja teiste liiklejate 
ohutuse huvides on soovitatav kasutada kõrget haakuvustaset.

olla kuni 30% lühem pidurdusmaa (näiteks tüüpilise 
sõiduauto puhul võib see võrduda kuni 18 m lühema 
pidurdusmaaga)*.

18 meetrit (80 km/h kiiruselt täispidurdus)

*Allikas: Euroopa Komisjoni mõju hindamine SEK (2008) 2860.

väLiNE 
vEErEmismÜra

Liiklusmüra on väga tähtis keskkonnaprobleem. Müra tugevus sõltub 
liikluse intensiivsusest, sõiduki tüübist, sõidumaneerist ning rehvi ja 
maantee omavahelisest toimimisest. Välise veeremismüra tasemed 
on jagatud kolme kategooriasse ning mõõdetakse detsibellides (dB) 
võrrelduna uute, 2016. aastal jõustuvate Euroopa rehvide välismüra 
tasemetega. Müra piktogramm näitab kategooriaid samas, kui pikto- 
grammi kõrval olev must nool tähistab müra taset absoluutväärtusena.

  • 1 must helilaine 
  (= 3dB, mis on juba väiksem kui tulevane Euroopa piirväärtus)
  • 2 musta helilainet 
  (= juba vastavuses tulevas Euroopa piirväärtusega)     
  • 3 musta helilainet 
  (= vastavuses tulevas Euroopa piirväärtusega)

Pange tähele, et rehvi väline veeremismüra ei ole seotud sõiduki sisemüraga.

KÜsigE LisaKs...
ELi komisjoni eesmärgiks on suurendada ohutuse ja keskkonna alast teadlikkust. 
Rehvide vahetamisel taandub aga kõik kaubamärgile, mudelile ja eelistustele.

Märgistusega esindatud 3-kriteeriumit on ainult väikene osa teguritest, mis määravad 
rehvi töövõime. 

• Rehvi omadused  

    Sportlik / tavasõit / keskkonnasõbralik
    Kuival pidurdamise võime, stabiilsus suurel kiirusel
   Vastupidavus vesiliule
    Vastupidavus
    Mugavus jne

• talvised töönäitajad (lumi ja jää)

• Sõidustiil ja kasutamine (kiirused, teed, koormus jms)

• Sõiduki tüüp (mootor, võimsus, aerodünaamika jms)   

rehviekspert suudab juhtida teid läbi teie vajaduste ning soovitada teile 
sobivat rehvi.

Teie sõiduvajadustele sobiva rehvi valimisel on oluline arvestada enamat, kui pelgalt 
kolme ELi märgise kriteeriumi.

Ohutu ja mugava sõidu tagamiseks on sama olulised sõiduki ja rehvide hooldamine 
(rehvi rõhk, kokkujooks, amortisaatorid, pidurikatted jms).

HAAKUMINE MÄRJAL TEEKATTEL

VÄLINE VEEREMISMÜRA

KÜTUSESÄÄSTLIKKUS
märg 

Kuiv ÜLDiNE 
KuLumiNE

KÜtus

mÜra / mugavus

*Allikas: Euroopa Komisjoni mõju hindamine SEK (2008) 2860.


