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WinterContact™ TS 860
 > A Cool Chili™ technológia kimagasló fékteljesítményt bizto
sít bármilyen téli időjárási körülmény között. 

 > A Liquid Layer Drainage™ csatornarendszernek 
köszönhetően jelentősen csökken a fékút jeges útfelü
leten.  

 > Snow Curve+ kialakítás rendkívül biztos kanyarvételt garan
tál havas úton.



Teljesítmény összehasonlítás:

Méretválaszték:

Abroncs szélessége (mm) Széria Keréktárcsa átmérője (col) Sebességindex
155–225 40–80 sorozat 13–17 T/H/V

Minden szempontból nyerő

Technikai jellemzők:

Maximális biztonság egész télen kompakt- és  
középkategóriás személyautók részére

Futásteljesítmény
100%

Fékezés vizes úton
105%

Vízre felúszás 
101%

Gördülési ellenállás 
100%

Kezelhetőség száraz útfelületen 
100%

Fékezés jeges úton
104%

Gördülési zaj
102%

Kezelhetőség 
havas útfelületen 

102%

Tapadás havas úton 
102%

WinterContact™ TS 860
ContiWinterContact™ TS 850 = 100%
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Snow Curve+ kialakítás rendkívül biztos kanyarvételt garantál havas úton.
Az új WinterContact™ TS 860 vonóerőátadást növelő 3D csatornarendszere egyedülálló talajkapcsolatot 
hoz létre hóval borított útfelületen, különösen kanyarodáskor. A hó a mintázat központi csatornáinak függő
leges oldalán kialakított mintegy 1.000 db hómegtartó gátba is beletapad. Ez a  Snow Curve+ technológia 
lehetővé teszi az oldalirányú erőhatások hatékonyabb átvitelét az útfelületre, és sokkal jobb tapadást bizto
sítanak kanyarvétel esetén.

A Liquid Layer Drainage™ csatornarendszernek köszönhetően jelentősen csökken a fékút jeges útfelületen. 
A forradalmian új komplex, többcsatornás árokrendszer folyamatos vízelvezetést biztosít az érintkezési 
felület alól, így növelve a fékteljesítményt jeges, fagyos útfelületen. A lamellák függőleges, a futófelület alá 
épített csatornái rendkívül hatékonyan képesek összegyűjteni és elvezetni a vizet a mintázat fő csatornáiba. 
Tehát a  Liquid Layer Drainage™ rendszer segít elhárítani az olvadt víz okozta fékhatáscsökkenést, hiszen 
az abroncs és a jég között megjelenő vékony vízréteg gyorsan távozik a felfekvési felületről. Ez egyedülálló 
fékerőt tesz lehetővé, amely lenyűgözően rövid féktávolságot szavatol.

A Cool Chili™ technológia kimagasló fékteljesítményt biztosít bármilyen téli időjárási körülmény között.
Az újonnan kifejlesztett Cool Chili™ technológia maximális vonóerőátadást biztosító szilika alap
anyagkeveréke kitűnő tapadást nyújt nedves úton, így jelentősen növeli a fékteljesítményt. A rugalmas 
polimermátrixnak, valamint egy újonnan kifejlesztett gyantának köszönhetően a  WinterContact™ TS 860 
futófelülete még a leghidegebb időben is flexibilis marad, így a fékerőt rendkívül hatékonyan képes átvinni 
vizes, havas és jeges úton is.


