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Un Concept de Montaj Revoluţionar.
Datorită inovaţiei Continental, utilizarea motostivuitorului dumneavoastră devine mai profitabilă.                                                      
CSEasy este prima anvelopă plină Super-Elastică, care nu are nevoie de presă pentru montaj 
şi oferă beneficii financiare în timpul funcţionării de zi cu zi. Secretul utilizării ei este principiul 
revoluţionar de montare al anvelopei, ce utilizează un adaptor special conceput.

Este soluţia cea mai simplă de a schimba o anvelopa fără presă
Până în prezent, pentru schimbarea unei anvelope pline Super 
Elastice era nevoie de o presă şi un tehnician  experimentat. 
Cu anvelopele CSEasy şi adaptorul conic, lucrurile stau diferit. 
Anvelopa poate fi montată rapid şi uşor pe orice tip de jantă 
Lemmerz, tot ceea ce aveţi nevoie sunt două mâini şi o cheie 
dinamometrică.

Adaptorul se potriveşte în canalul jantei şi apoi, cu ajutorul 
prezoanelor , se fixează anvelopa .

Eşti în siguranţă! Cu modul revoluţionar de montare CSEasy, 
puteţi reduce substanţial costurile de service, precum şi timpii 
de stationare.

Adaptorul CSEasy

Montaţi adaptorul CSEasy în jurul 
jantei. Adaptorul se introduce în 
dispozitivul de blocare, pentru 
acest pas nefiind nevoie de unelte.

Înşurubaţi

Înşurubaţi cu mâna toate 
şuruburile. Strângeţi toate 
şuruburile cu cheie dinamometrică 
conform specificaţiilor.

Anvelopa CSEasy

Montaţi anvelopa CSEasy pe janta 
cu adaptor.

Vehicolul

Vehicolul dumneavoastră este 
pregătit să lucreze.
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Dimensiuni

8“

125/75-8 /3.00 15x4½-8 /3.00

150/75-8 /4.33 16x6-8 /4.33

180-70-8 /4.33 18x7-8 /4.33

5.00-8 /3.00

9“

200-75-9 /6.00 21x8-9 /6.00

6.00-9 /4.00

10“

180/60-10 /5.00

200/50-10 /6.50

225/75-10 /6.50 23x9-10 /6.50

6.50-10 /5.00

12“

250/60-12 /8.00 23x10-12 /8.00

250/75-12 /8.00 27x10-12 /8.00

7.00-12 /5.00

CSEasy SC20 
Robust

CSEasy SC20 
Clean



Mai Economică ca Niciodată.
CSEasy nu numai că se montează uşor, dar oferă şi beneficii financiare atractive. SC20 este cea 
mai recentă generaţie de anvelope Continental, care utilizează cu succes sistemul de montare 
CSEasy.

Durată de funcţionare mare
Anvelopa îmbunătăţită SC20 oferă o creştere cu 20% a 
numarului de ore de functionare. Design-ul special al CSEasy 
ajută la creşterea performanţelor cu 20% iar  randament total 
cu 40%*. Nici o altă anvelopă Super-Elastică nu poate oferi mai 
mult.

* În comparaţie cu SC15, dimensiune 180/70-8.  

Comparare între CSEasy SC20 vs. CSE SC20 SIT

Performanţa produsului
CS Easy SC 20 vs. CSE SC20 SIT

Economisire constantă
Cu CSEasy consumul de energie al vehicolului dvs. scade cu 
până la 12.8% datorită diminuării rezistenţei la rulare**. Chiar 
dacă utilizaţi energie electrica sau combustibil, CSEasy econo-
miseşte energia de propulsie şi reduce emisiile de carbon.

** Spre deosebire de anvelopele solide concurente: Testele de consum de 

energie efectuate pe motostivuitorul Still RX60-25, anvelope: 180/70-8 

i 225/75-10, DEKRA September 4, 2008
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Caracteristici

Uşor de montat

Model nou (design nou al căii de rulare 
inclusiv SC20)

Fixare mai bună a jantei

Beneficii

Keine Warte- und Transportzeiten

 > Durabilitate ridicată 
 > Siguranţă sporită
 > Consum de energie scăzut 
 > Perioadă de viaţă mai lungă

Perioadă de viaţă mai lungă

Efecte

Schimbare rapidă a anvelopei fără resă

 > Generează mai puţină căldură interna
 > Stabilitate îmbunătăţită
 > Rezistenţă scăzută la rulare 
 > Durată de funcţionare mare

Elimină  rotirea anvelopei  pe jantă



Continental Reifen Deutschland GmbH 
Commercial Specialty Tires 
Büttnerstraße 25. 30165 Hannover 
T. +49 511 938-01 
mail_service@conti.de 
www.continental-specialty-tires.com
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