
 
ANEXA  

 
 

INFORMATII ŞI MARCAJE CU PRIVIRE LA ANVELOPE:  
 
Peretele lateral al unei anvelope (flancul) contine toate informatiile de baza ale respectivei anvelope. 
Acesta poate fi considerat "cartea de identitate" a anvelopei. 
 
 

 
 
Marcajele tipice de pe o anvelopa sunt ilustrate astfel: 
 
1. Latimea sectiunii anvelopei in mm; 
2. Raportul dintre inaltimea sectiunii şi latimea sectiunii in %; 
3. Constructia anvelopei (R = Radiala); 
4. Diametrul jantei in inch; 
5. Capacitatea maxima de incarcare (indice de sarcina); 
6. Simbol de viteza; 
7. Anvelopa FARA CAMERA DE AER; 
8. Marca şi numar aprobare tip ECE; 
9. Amplasarea indicatorului de uzura a benzii de rulare; 
10. Caracteristici de iarna M&S (Mud & Snow = Noroi şi Zapada); 
11. Testata şi calificata pentru "Utilizare in conditii servere de iarnã cu zãpadã abundentã"; 
12. Data de fabricatie (saptamâna, anul); 
13. Simbol de conformitate al Departamentului/Autoritatii de Transport; 
14. Cod producator D.O.T. (D.O.T. = United States Department of Transportation); 
15. Tara de fabricatie; 



16. Denumirea comerciala; 
17. Detalii de constructie de anvelopei (D.O.T.); 
18. Marcaj al sarcinii şi presiunii (D.O.T.); 
19. Tipul anvelopei (radial); 
20. Marca impusa de reglementari privind informarea consumatorului (Clasa de calitate); 
21. Amplasarea indicatorului de uzura al benzii de rulare pentru iarna. 
 
Explicatia marcajelor anvelopei: 
Pozitia 1: Latimea sectiunii anvelopei este distanta liniara in milimetri dintre partile exterioare ale 
peretilor laterali ai unei anvelope umflate excluzând elevatiile datorate etichetarii (marcajelor), 
decoratiunile sau benzile de protectie sau jantele. 
Pozitia 2: Raportul dintre inaltimea sectiunii şi latimea sectiunii exprimat in %. De-a lungul duratei de 
viata a anvelopei acest raport se schimba, in sensul micşorarii, datorita uzurii benzii de rulare dar şi 
tendintei de turtire in timp a anvelopei, rulând sub sarcina. 
Pozitia 3: Constructia unei anvelope radiale este indicata prin litera "R" din marcajul anvelopei de pe 
peretele lateral. 
Pozitia 4: Diametrele jantei au crescut in ultimele decenii. Daca o janta de 16" era considerata 
exceptionala acum 10 ani, astazi jantele de 16" sunt foarte comune. 
Pozitia 5: Indicele de sarcina al unei anvelope este o indicatie numerica a sarcinii maxime pe care o 
poate duce o anvelopa la viteza indicata prin simbolul sau de viteza şi la o presiune de umflare data. 
De ex. pentru indicele de sarcina 88, corespunde o sarcina maxima de 560 kg. 
Pozitia 6: Simbolul de viteza al unei anvelope face parte din indicele de sarcina şi este o litera, care 
indica viteza maxima la care anvelopa poate duce o sarcina corespunzatoare indicelui sau de 
sarcina. De ex. pentru simbolul de viteza H, corespunde o viteza maxima de 210 km/h. 
Indicii de sarcina şi simbolurile de viteza sunt inscrise pe ambii pereti laterali ai anvelopelor.  
Pozitia 7: Termenul "TUBELESS" ("fara camera de aer") indica faptul ca anvelopa se va utiliza fara 
camera de aer. 
Pozitia 8: Marca şi numarul aprobarii tip ECE confirma ca anvelopa este conforma cu cerintele 
reglementarii internationale ONU-ECE R30. 
Pozitia 9: Arata amplasarea indicatorilor de uzura a benzii de rulare din profilului principal (şanturile 
principale) al benzii de rulare a anvelopei. Daca anvelopa este uzata pâna in punctul in care indicatorii 
de uzura ai benzii de rulare se afla la aceeaşi inaltime cu nervurile adiacente ale benzii de rulare, atunci 
inseamna ca s-a epuizat rezerva de exploatare şi anvelopa trebuie inlocuita. 
Pozitia 10: Literele "M&S" indica faptul ca anvelopa este o anvelopa de iarna sau are capacitati pentru 
zapada şi gheata. 
Pozitia 11: Anvelopa a fost testata pentru “utilizare severa pe zapada” in conformitate cu procedurile 
de testare ISO, a fost gasita acceptabila şi este certificata ca atare. 
Pozitia 12: Inainte de 2000, data de fabricatie a anvelopei era indicata prin 3 cifre la sfârşitul 
numarului de serie, primele doua reprezentând saptamâna de fabricatie, cea de-a treia, anul de 
fabricatie. Incepând din 2000, se utilizeaza 4 cifre, primele doua reprezentând saptamâna de fabricatie, 
cea de-a treia şi a patra reprezentând impreuna anul de productie. 
Pozitia 13: Simbolul "DOT" reprezinta conformitatea cu reglementarile privind anvelopele. 
Pozitia 14: Codul de producator D.O.T. este o valoare codata pentru constructia şi identificarea 
anvelopei in conformitate cu reglementarile. 
Pozitia 15: Tara de fabricatie indica originea de fabricatie a anvelopei. 
Pozitia 16: Denumirea comerciala a anvelopei include denumirea familiei şi denumirea design-ului. 
Pozitia 17: Detalii de constructie a anvelopei cerute de reglementari. 
Pozitia 18: Capacitatea maxima de incarcare şi presiunea de umflare in conformitate cu reglementarile. 
Pozitia 19: Anvelopa are o constructie "RADIALA". 
Pozitia 20: Marcaj impus de reglementarea privind consumatorii pentru Clasificarea uniforma a 
calitatii anvelopelor. 
Pozitia 21: Arata amplasarea indicatorilor de uzura a benzii de rulare din profilului principal 
(canelurile principale) al benzii de rulare a anvelopei pentru iarna. Daca anvelopa este uzata pâna in 
punctul in care indicatorii de uzura ai benzii de rulare se afla la aceeaşi inaltime cu nervurile adiacente 
ale benzii de rulare, atunci inseamna ca s-a epuizat rezerva de exploatare pentru conditii de iarna şi nu 



se recomanda ca anvelopa sa mai fie utilizata in astfel de conditii. Producatorii recomanda utilizarea 
anvelopelor de iarna numai pâna la adancimea profilului principal de 4 mm, pentru a garanta siguranta 
optima in exploatare, in conditii de iarna. Prevederea legala, Ordinul nr. 2133/2005 – RNTR 1, 
mentioneaza ca anvelopele vehiculelor rutiere, cu exceptia mopedelor, motocicletelor şi remorcilor 
acestora, sunt nesigure pentru circulatia rutiera daca adâncimea profilului principal (zona centrala de 
3/4 din latimea benzii de rulare) este sub limita admisa de 2 mm la anvelopele cu diametrul sub 20” şi 
sub limita admisa de 4 mm la anvelopele cu diametrul peste 20”, fara a se preciza sezonul (anvelopa 
de vara sau anvelopa de iarna). 
 
 


