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E N H A N C E D  B Y  G E R M A N  T E C H N O L O G Y

Noua anvelopă AllSeasonContact™.

O anvelopă,
4 sezoane

 > Aderență impresionantă pe carosabil ud sau acoperit cu zăpadă 

 > Performanțe bune de frânare pe carosabil ud și uscat pe timp de 
vară 

 > Cea mai bună din clasa ei la rezistență la rulare



Performanțe
în segmentul de anvelope all-season:

Dimensiuni anvelope.

Lîțime anvelopă în mm Secțiune transversală Diametru jantă în inch Indice viteză
165–245 Serii 40–70 14–18 T/H/V

Echilibrată și performantă pe tot parcursul 
anului.

Detalii tehnice.
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Eficiență și siguranță inovativă pe tot parcursul anului. 

Cea mai bună din clasa ei la rezistență la rulare. 
Rezistența la rulare optiumizată prin geometria specială a peretelui lateral precum și adâncimea optimă a profi-
lului duce la o scădere semnificativă a consumului de carburant - fără a afecta caracteristicile de siguranță. 

Aderență impresionantă pe carosabil ud sau acoperit cu zăpadă. 
Cu ajutorul compușilor special pentru performanțe pe timp de iarnă și datorită concentrației mari de silica, 
noua anvelopă AllSeasonContact™ rămâne mereu flexibilă. Această adaptabilitate asigură performanțe exce-
lente pe drumuri acoperite cu zăpadă și drumuri ude pe timp de iarnă. 

Performanțe bune de frânare pe carosabil ud și uscat pe timp de vară. 
Dovedită ca fiind de încredere, noua anvelopă AllSeasonContact™ e convingătoare în orice condiții pe timp de 
vară. Responsabil pentru aceasta sunt umerii deschiși pentru protecție optimă împotriva acvaplanării și profi-
lul rigid și cu puține caneluri pentru manevrabilitate și frânare pe carosabil uscat.

Frânare uscat
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laterală

Frânare pe ud

AllSeasonContact™ = 100% 
Anvelopă all-season orientată spre vară
Anvelopă all-season orientată spre iarnă


