
Udržte sa na ceste vďaka vynikajúcemu brzdeniu 
za mokra a odolnosti proti aquaplaningu.

Prekonajte dlhšie vzdialenosti s mimoriadne 
nízkou spotrebou paliva.

Buďte v pohode a užívajte si perfektné vedenie vozidla 
na zasneženej alebo zľadovatenej vozovke.

Nová WinterContact™ TS 870 
Bezpečné riešenie navrhnuté v Nemecku, 
ktoré si poradí s akýmkoľvek typom zimy.

Všetky zimné pneumatiky 
sú rovnaké. Dovtedy, kým 
ulice nepokryje sneh.

www.continental-pneumatiky.sk



Výkon

Nová WinterContact™ TS 870 
Zažite viac než len kus čiernej pneumatiky.
Svoje pneumatiky si väčšinou nevšímate, že je to tak? To sa však môže rýchlo zmeniť, keď začne 
padať prvý sneh. Keď zvážite všetky rozličné výzvy, ktoré zima prináša, je lepšie dôverovať 
pneumatike, ktorá prinesie zmenu – práve ako originálna WinterContact™ TS 870.

Nezáleží na tom, ako ďaleko vás vaša zimná cesta zavedie, táto pneumatika vás nenechá v štichu.
Vďaka mimoriadne nízkemu valivému odporu, ktorý umožňuje naša flexibilná polymérová matrica, 
sa môžete spoľahnúť na mimoriadne vysoký kilometrový výkon – a už sa len tešiť na svoju destináciu.

Prekonajte dlhé vzdialenosti vďaka nízkemu valivému odporu.

Pretože zima nie je vždy len krásne biela, ale aj mokrá a šmykľavá, vypracovali sme technológiu, 
ktorá optimalizuje brzdnú dráhu za mokra, a dokonca zvláda aquaplaning. Vďaka našej štruktúre 
dezénu zabraňujúcej aquaplaningu si budete vždy užívať pohodlnú jazdu – aj keby padali z neba traktory.

Dôverujte tomu, čo je naspodku, bez ohľadu na to, čo padá zhora.

Keď padá sneh a pokrýva ulice, môžete si byť istí, že naša zmes CoolChili™ a nový koncept dezénu 
a lamiel umožnia spoľahlivé ovládanie a príjemné správanie pri vedení vozidla, takže si môžete 
svoju zimnú jazdu už len vychutnávať.

Keď sa na vozovke začne tvoriť poľadovica, zachovajte si chladnú hlavu.

Rozmer pneumatiky: 205/55 R 16 
Na základe interných testov.

WinterContact™ TS 870 
WinterContact™ TS 860 

Ekologicky významné kritériá
Bezpečnostne významné kritériá

Hodnoty podľa štítkov EÚ 
pre pneumatiky:
Spotreba paliva: C 
Priľnavosť za mokra: B 
Vonkajší hluk: 70 dB (B)

Handling na snehu
       105  %

Brzdenie
na mokrom povrchu          

          102  %
Priľnavosť na snehu

       102  %

Brzdenie na ľade                   
        103 %

Aquaplaning
        103 %

Kilometrový výkon 
     110  %

Valivý odpor    
      102  %

Výkon zasucha
Skladá sa z handlingu na suchom 

povrchu – 103 % a z brzdenia 
na suchom povrchu – 101 %

          102  %

Rozmery

Rýchlostný index:
H/T/V

Priemer v palcoch:
14–17

Profilové číslo:
40–70

Šírka v mm:
155–225
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