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A Continental vállalat 1871-ben, Hannoverben 
történt megalakulása egyetlen célért küzdött: 
legyen tökéletes kontroll az utakon kompromisz-
szumok nélküli kényelem és vezetési élmény 
mellett. Német mérnöki szaktudásunkat és 
teljes autóipari tapasztalatunkat minden egyes 
prémium abroncsunkba beleépítjük.

Számos innovációnk és vezető autógyártók-
kal való szoros együttműködésünk jó alapot 
szolgáltat ahhoz, hogy döntő mértékben 
hozzájáruljunk az autóipar jövőbeli trendjeinek 
alakításához. Nem véletlen, hogy a Continental 
prémium abroncsai rendszeresen kiérdemlik a 
független tesztek „erősen ajánlott” minősítését.

Continental – elveink Continental – elveink

A német pontosság és mérnöki szakértelem 
nemcsak legendás, hanem valóban élvonalbeli. 
A Continental, a világ első profillal rendelkező 
abroncsának feltalálója, minden új termékével 
ugyanerről az újító szellemről akar tanúbizony-
ságot tenni.
 
Mérnöki központunkban, a németországi 
Hannoverben több mint 1000 tudós, tervező és 
mérnök végzi feltalálói, fejlesztői és tesztelői 
munkáját, egyetlen egyszerű cél érdekében: 
hogy biztonságosabbá tegyük a mobilitást. 
Mindezt természetesen a legszigorúbb német 
normák szerint – csaknem 150 éve.

A Continental a kezdet kezdetétől fontos 
technológiákat fejlesztett a biztonságosabb és 
kényelmesebb vezetésért.

De nem álltunk meg az abroncsoknál. Ma már 
olyan autóipari technológiákat is fejlesztünk, 
mint a 360 fokos járműkamerák és hálózatba 
kapcsolt robotpilóták. A Continental Automo-
tive Csoport a világ egyik vezető autóipari 
beszállítója. Több mint 170 telephelyünkkel 
és több mint 130.000 alkalmazottunkkal az 
autóvezetés teljes folyamatát lefedjük. És a mi 
feladatunk, hogy megteremtsük a jövő világát 
a járművek számára.

A kiválóságnál kevesebbel  
nem érjük be. 

Miért éppen a Continental?

Ez a német technológia Önbizalom és kontroll

Német technológia Autóipari kompetencia

Jelenleg 61 országban közel 235.000 maga-
san képzett alkalmazottunk adja bele minden 
szenvedélyét és tapasztalatát innovációink 
fejlesztésébe, hogy az Ön mobilitása kényelme-
sebb, fenntarthatóbb és a maximális kontroll 
révén biztonságosabb legyen. 

Az eredmény minden autós számára: teljes 
magabiztosság minden körülmény között.

Minden új termékünkkel, amelyek kizárólag a legkiválóbb minőségű anyagokból készülnek, új 
mércéket állítunk fel. Bármilyen járműmodellel, bármilyen úton, a Continental abroncsokkal Ön 
mindig biztosan tarthatja az irányt.



Szakértő tesztelés

A kőkemény abroncsok még 
keményebb tesztelést igényelnek.

Az Ön biztonságáért tesztelünk – világszerte

Számok, amelyek magukért beszélnek 
– és tesztelési szakértelmünk mellett 
szólnak 
 > 890 tesztelő
 > 250.000 abroncs
 > 40 millió tesztkilométer személygépjármű-teszteken
 > 200 millió kilométer tartóssági és nagy sebességű teszteken
 > 500.000 évente értékelt anyagminta

Csak a megfelelő abroncsok biztosíthatják, hogy az autó  
papírforma szerinti teljesítménye az utakon is megvalósuljon.

Az OE-abroncsok döntik el a biztonság kérdését 

attól kezdve, hogy az autó kikerül a gyárból.

Tudta Ön? 

800
különböző járműmodell  
18 és 23 inch közötti kerékmérettel 

Több mint 

Európában csaknem minden harmadik autó 
Continental abroncsokon gördül le a gyártósorról. 

Az első érintkezés számít igazán.

A helyzet

A Continental OE-szakértelme

pl. max. sebesség, vizes és száraz úton való fékezés, kezelhetőség, kényelem, zajszint és futásteljesítmény szempontjából.

az európai piac 
egyik vezető első-
felszereltségű 
abroncs 
beszállítója.

A Continental  

Az autógyártók által OE-ként való
jóváhagyás az ötlettől a beszállításig

4 évet

A mércét az eredeti gyári felszerelésű (OE) abroncsok állítják fel.

Hozzájárulásunk

ak
ár

is igénybe vehet.

Teszthelyszíneinken – az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Svédországban, Spanyolországban 
és végül, de nem utolsósorban a Contidromon, Hannover közelében található fedett tesztpályán-
kon, amely független szakértők körében is népszerű referenciapálya – egész évben újra meg újra 
megmutatjuk, hogy abroncstesztelésünk nem ismer korlátokat. Így világszerte minden téli és 
nyári abroncstípusunkat mindenféle időjárási viszonyok között és mindenféle útfelületen próbára 
tesszük. 

Minden 
OE-abroncsnak 
kb. 100 különböző  

teszten kell  
átesnie  
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      Tudta Ön? 
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Tudta Ön?

A biztonság jövőjét alakítjuk már ma.
Hogyan fejleszti a mobilitást a Continental?

A helyzet

Világviszonylatban évente közúti1,25 millió
haláleset történik, amely mind megelőzhető volna.

Jövőképünk

zé
ró sérülés

baleset

haláleset
A helyzet télen

Balesetmentes vezetés – a Continental innovációi által  
Vision Zero

A legtöbb autós azt hiszi,
hogy elég akkor téli abroncsra váltani,

ha lehull az első hó.

A nyári abroncsok tapadása 
azonban romlani kezd, mihelyt a 
szabadtéri hőmérséklet 7˘C alá csök-
ken. Ezért fontos téli abroncsot használni 
kb. októbertől egészen áprilisig.

Vision Zero

Magasabb hőmérsékleten nő az 
alapanyag-keverék interakciója 
az útfelülettel, így az abroncs  
tapadása is fokozódik. 7°C-on a 
nyári abroncs gumija megkemé-
nyedik, így kevesebb tapadást bi-
ztosít. A téli abroncs más 
alapanyag-keverékből készül, 
amely 7°C alatt is kellő rugal-
masságot biztosít.

Nyári abroncsokTéli abroncsok

Aszfalt

Abroncs

Aszfalt

Abroncs

Az innovatív technológiák egy

– a világ minden piacán és

járműkategóriájában.

nap lehetővé teszik majd
a balesetmentes autóvezetést



Biztonsági tippek télre Biztonsági tippek télre

Legyen nagyobb futófelülete – 
még 7˘C alatt is.

A tél kihívásai –  
hogyan küzdjünk meg velük?

A közúti biztonság még fontosabbá válik, ami-
kor ősszel lehűl az idő. 
 
7˘C-on a nyári abroncsok gumija keményedni 
kezd, így az útfelülethez való tapadásuk rom-
lik. A Continental által készített téli abroncsok 
azonban innovatív alapanyag-keveréküknek 
köszönhetően még akkor is megőrzik rugalmas 
és elasztikus természetüket, amikor a hőmérő 
higanyszála jóval nulla fok alá süllyed.

Ön tehát biztonságban érezheti magát, hiszen 
tudhatja, hogy mi vigyázunk Önre.

A téli körülmények még jobban próbára teszik az autóst, amikor váratlanul megváltozik az idő: 
leesik a hó, felfagy az út és romlanak a fényviszonyok. Ha télen vezet, mindig legyen nagyon óva-
tos. Vezessen körültekintően, igazítsa sebességét a szituációhoz, és tartson biztonságos követési 
távolságot. Vészelje át biztonságban a telet.

A biztonság kulcsa  
a keverék

Váratlan változások

 > Hófedte úton való kanyarodáskor  a járműre 
oldalirányú erők hatnak. A jármű alulkor-
mányzottá válik és nem tudja tartani az 
irányt, mert a kerekek blokkolódnak. 

 > Egy jó minőségű téli abroncs futófelülete  
belekap az út felületét fedő hóba, és a futófe-
lület csatornáiban összetömöríti a havat.  

 > A fokozott tapadást biztosító lamellák és 
felületi struktúrák jobb kapcsolódást tesznek 
lehetővé az összetömörült hóban. Így az 
abroncsok nagyobb oldalirányú erő átadására 
képesek.

 > A fékezőerőket az abroncsok továbbítják. 
Minél nagyobb az abroncs alapanyag-keveré-
kének belső tompító hatása, annál nagyobb 
mértékben valósul meg a fékezőerők átadása, 
ami lerövidíti a fékutat.  

 > A puha alapanyag-keverékek, amelyek nagy  
arányban tartalmaznak szilikatöltetet, rövi-
debb fékutat tesznek lehetővé vizes úton. 

 > A vizes úton való fékezés tulajdonságainak 
optimalizálása műszaki konfliktusban áll a 
termékek más jellemzőivel, így a havon való 
vonóerő-átadással és a gördülési ellenállás-
sal.

Kezelhetőség havon Fékezés vizes úton

Téli abroncsok

Nyári abroncsok

Fékezés 50 km/h-ról

Fennmaradó sebesség: 35,4 km/h  
+ kb. 6 járműhossz  
(31 m-rel hosszabb fékút)

Fékezés havon.*

*A füzetünkben szereplő féktávolságokat és a nyári és téli abroncsok közötti különbségeket szabványos járműveken mérték. A grafi-
kák csak illusztrációs célt szolgálnak. Az egyes járművek féktávolsága függ a jármű típusától, a használt fékektől és abroncsoktól, 
valamint az útfelülettől. Ebből a szempontból a megadott adatok nem tekinthetőek a tulajdonságok általános érvényű leírásának. 
(Forrás: Continental AG)



Téli abroncsok  
személygépjárművekre

Kompakt és középkategóriás személyautók részére Nagy teljesítményű járművekre

Téli UHP abroncs prémium sportautókra Nagy teljesítményű közepes és luxusjárművekre

Középkategóriás- és luxusjárművekre Kompakt és középkategóriás járművekre

WinterContact™ TS 860  ContiWinterContact™ TS 830 P

WinterContact™ TS 860 S ContiWinterContact™ TS 810 Sport

WinterContact™ TS 850 P ContiWinterContact™ TS 850

 > A Cool Chili™ technológia kimagasló fékteljesítményt biztosít 
bármilyen téli időjárási körülmény között
 > A Liquid Layer Drainage™ csatornarendszernek köszönhetően 
jelentősen csökken a fékút jeges útfelületen
 > Snow Curve+ kialakítás rendkívül biztos kanyarvételt garantál 
havas úton 

 > Kivételes fékteljesítmény havas és jeges úton
 > Kiváló tapadás havon
 > Magasabb futásteljesítmény

 > Kiváló teljesítmény havon a páratlanul örömteli vezetésért 
 > Kiváló fékteljesítmény a maximális téli biztonságért
 > Kitűnő kezelhetőség száraz úton a legprecízebb  
kormányozhatóságért
 > Kiemelkedően alacsony gördülési ellenállás a mérsékelt 
üzemanyag-fogyasztásért

 > Kiemelkedő teljesítmény bármilyen téli  
időjárási körülmények között
 > Rendkívül jó kezelhetőség és fékezés száraz úton
 > Kitűnő védelem a vízre felúszás ellen

 > Lenyűgöző tapadás havas úton az S-GRIP technológia révén
 > Jobb kezelhetőség havon a PrecisionPlusnak köszönhetően 
 > A PowerSipes kialakítás remek irányíthatóságot biztosít 
 > Az ActiveBand rendszer jelentősen csökkenti a fékutat

 > Növelt fékteljesítmény havas, jeges és vizes útfelületen
 > Kitűnő vezetési stabilitás téli körülmények között
 > Költségkímélő választás a mérsékelt gördülési ellenállásnak 
és nagyobb futásteljesítménynek köszönhetően

Téli abroncsok termékskálája Téli abroncsok termékskálája

1. helyezés
2017/20. szám 
225/45 R 18 V

1. helyezés: AutoBild
2015. október
185/60 R15 T

1. helyezés
2017/09. szám
195/65 R 15



Téli abroncsok  
személygépjárművekre 

Közút/terep abroncsok télre

Négyévszakos abroncs  
személygépjárművekre

Kompakt kategóriás járművekre Teljes kontroll és kiegyensúlyozottság egész évben

ContiWinterContact™ TS 800 AllSeasonContact™

 > Rendkívül jó kanyarstabilitás és tapadás
 > Kitűnő teljesítmény havon és jégen
 > Kiemelkedő védelem vízre felúszás ellen

 > Lenyűgöző tapadás havas és vizes téli utakon
 > Jó fékteljesítmény vizes és száraz nyári utakon
 > A maga kategóriájában legjobb gördülési ellenállás

Terepjárókra és szabadidőjárművekre

Terepjárókra és szabadidőjárművekre

Conti4x4WinterContact™

ContiCrossContact™ Winter

 > Kiváló tapadás és fékteljesítmény
 > Kiváló vezetési kényelem és csendes utazás
 > Kiváló vízre felúszás elleni védelem

 > Kiváló vonóerő-átadás és fékteljesítmény havon és vizes úton
 > Nagyszerű kezelhetőség havas és vizes úton
 > Nagyfokú védelem a vízre felúszás ellen

A megfelelő abroncs  
az Ön felnijére.

Téliabroncsok termékskálája Téliabroncsok termékskálája

Jó
2018/03. szám 
205/55 R 16

WinterContact™ TS 860 S

WinterContact™ TS 850 P

ContiWinterContact™ TS 830 P

ContiWinterContact™ TS 810 Sport

WinterContact™ TS 860

ContiWinterContact™ TS 850

ContiWinterContact™ TS 800

Conti4x4WinterContact™

ContiCrossContact™ Winter

AllSeasonContact™

13" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22"14"



Biztonsági tippek és abroncsjelölések

Profilmélység.  
Miért számít minden milliméter?

8 mm

1.6 mm

4 mm

Fékezés 50 km/h-ról

Fennmaradó sebesség: 33,8 km/h,
+ kb. 5 járműhossz
(26 m-rel hosszabb fékút)

A profilmélység hatása.*

*A füzetünkben szereplő féktávolságokat és a nyári és téli abroncsok közötti különbségeket szabványos járműveken mérték. A grafi-
kák csak illusztrációs célt szolgálnak. Az egyes járművek féktávolsága függ a jármű típusától, a használt fékektől és abroncsoktól, 
valamint az útfelülettől. Ebből a szempontból a megadott adatok nem tekinthetőek a tulajdonságok általános érvényű leírásának. 
(Forrás: Continental AG)

Téli abroncsok jelölései.

Az alpesi szimbólum szolgál a téli abroncsok azonosítására az ENSZ-EGB 
(az EU-ban és több más országban érvényes) szabályozásai, valamint 
az Egyesült Államok és Kanada abroncsokra vonatkozó szabályozásai 
szerint. Ezeknek az abroncsoknak a havon nyújtott teljesítményét objektív 
teszteknek kell igazolniuk, és megadott határértékeket kell elérnie vagy 
túlteljesítenie. Ezek az abroncsok havon, jeges úton és általában alacsony 
hőmérsékleten nyújtott biztonság és kontroll tekintetében nagy teljesít-
ményre képesek.

Alpesi szimbólum („Hópehely a hegyen”)

A „hóabroncs” olyan gumiabroncsot jelent, amelynél a futófelület mintá-
zatát, alapanyag-keverékét vagy szerkezetét elsődlegesen úgy tervezték, 
hogy havas útviszonyok között a jármű mozgásának elindítására vagy 
fenntartására való képessége tekintetében jobb teljesítményt nyújtson, 
mint a normál gumiabroncs. 

M+S szimbólum

A Continental szinte összes téli abroncsán szerepel mind az alpesi, mind az M+S szimbólum.



Autóipari szakértelem és abroncstechnológia 
egyetlen vállalaton belül.
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 > Autóipari partner – innovatív technológiával köti össze az autót az úttal 

 > Mérnöki szaktudás az egyetlen érintkezésig, ami számít 

 > Sokoldalú szakértelmünk és tapasztalatunk révén jobb abroncsokat  
tudunk fejleszteni 

 > Önbizalom és kontroll bármely autóban, bármilyen vezetési szituációban


