
ZVLÁDNE AJ NAJVÄCŠIE 
ZIMNÉ VÝZVY
ZVLÁDNE AJ NAJVÄCŠIE ˇ

SPEED-GRIP 5
85 rokov zimných pneumatík zanecháva stopu!
Okrem vynikajúcich vlastností na zimné obdobie 
urobia naše nové pneumatiky SPEED-GRIP 5 
dobrú prácu na suchých aj mokrých vozovkách.

NOVINKA

www.semperit.sk 
Semperit. Značka spoločnosti Continental. Od roku 1906.

ROKOV
ZIMNÝCH PNEUMATÍK



106 % Handling na snehu

100 % Handling
na mokrom povrchu

102 % Priľnavosť 
na snehu 

100 % Valivý odpor 

105 % Handling 
na suchom povrchu

104 % Aquaplaning

102 % Brzdenie 
na suchom povrchu

102 % Brzdenie 
na mokrom povrchu

SPEED-GRIP 5
ZVLÁDNE AJ NAJVÄCŠIE ZIMNÉ VÝZVY

Šírka v mm
165–245

Profi lové číslo
70–40

Priemer v palcoch 
14–20

Rýchlostný  index
T/H/V/W

Spotreba paliva    C–D

Priľnavosť na mokrom povrchu    B–C

Vonkajší hluk v decibeloch
71–72 dB / Trieda B

VLASTNOSTIROZMERY

BOCNICA A VYHOTOVENIE RAMENAˇ

ˇ ˇ ˇ

HODNOTY ŠTÍTKA EÚ 
PNEUMATIKY

DÔVERA VO VÝNIMOCNÉ 
SCHOPNOSTI V ZIMNOM OBDOBÍ

Šoférujte s dôverou, nech sú už 
podmienky akékoľvek. Snehové 
drážky a záberové hrany zabezpečujú 
vynikajúci handling v hlbokom 
snehu. Koncept umiestnenia lamiel 
v rôznych uhloch vedie k účinnej 
interakcii so zasneženým povrchom 
v priebehu zrýchľovania a brzdenia.

DOBRÁ VYVÁŽENOST 
NA MOKRÝCH PLOCHÁCH

Konštrukčné vyhotovenie dezénu 
pomáha počas brzdenia a zatáčania 
rozptýliť vodu na vozovke. Dezén 
v tvare V efektívne odvádza vodu 
a kašovitý sneh a zaisťuje stabilitu 
pri jazde na mokrých povrchoch.

VYSOKÁ PRESNOST 
V ZÁKRUTÁCH

Zvýšená tuhosť a dobre vyvážená 
štruktúra ramenných blokov 
je zárukou presného handlingu. 
Preto máte v každej situácii, ktorá 
môže v zimnom období nastať, 
v zákrutách plnú kontrolu.

S našimi novými pneumatikami SPEED-GRIP 5 vás zima nemôže prekvapiť. Táto nová pneumatika s atraktívnym 
dezénom a výrazným vyhotovením v oblasti ramena je skutočne všestranným talentom kombinujúcim 
presvedčivé vlastnosti na zimné obdobie so spoľahlivým výkonom na suchom povrchu.

SPEED-GRIP 5
SPEED-GRIP 3 = 100 %

Vychádza z interných prepočtov 
Rozmer pneumatiky 205/55 R 16 H

ˇ


