
ZDOKONALENÝ NĚMECKOU TECHNOLOGIÍ

 > Technologie běhounové směsi Cool Chili™ poskytuje 
nejlepší brzdný výkon v jakémkoli zimním počasí  

 > Lamelová technologie Liquid Layer Drainage™ zkracuje 
brzdnou dráhu na namrzlých a zledovatělých vozovkách 

 > 3D zářezy Snow Curve+ zajišťují bezpečnost  
v zatáčkách na zasněžené vozovce
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WinterContact™ TS 860

Expert 
na zimu



Výkon pneumatiky

Rozměry pneumatiky

Šířka v mm Profilové číslo Průměr v palcích Rychlostní index
155–225 Série 40–80 13–17 T/H/V

Jednička ve všech ohledech

Technické specifikace
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Maximálně bezpečná pneumatika pro jakékoli zimní  
počasí určená pro kompaktní vozy a střední třídu 
automobilů

3D zářezy Snow Curve+ zajišťuje bezpečnost v zatáčkách na zasněžené vozovce
Nový typ struktury 3D drážek, která vylepšuje přilnavost pneumatik WinterContact™ TS 860, posiluje 
vzájemné propojení povrchu pneumatiky se zasněženým povrchem vozovky a to obzvláště v zatáčkách. 
Sníh se zachytí nejen v hlavních drážkách dezénu, ale i ve 3D zářezech, kterých je v dezénu více než 1000. 
Tato technologie Snow Curve+ umožňuje pneumatice přenést více boční síly a poskytuje tak lepší celkovou 
přilnavost v zatáčkách. 

Technologie Cool Chili™ zajistí ty nejlepší brzdné vlastnosti v jakémkoli zimním počasí
Nově vyvinutá technologie Cool Chili™ využívá krystalickou siliku „Maximum Traction Silica Compound”,  
která zajišťuje vynikající přilnavost za mokra, a výrazně tak zvyšuje brzdný výkon. Díky pryskyřicím  
“Winter Performance Resin” a flexibilní polymerní matrici si pneumatiky WinterContact™ TS 860 udrží flexi-
bilní jízdní vlastnosti v jakémkoli zimním počasí a bezpečně přenášejí brzdnou sílu na mokrých, zledovatělých 
i zasněžených vozovkách.

Lamelová technologie Liquid Layer Drainage™ zkracuje brzdnou dráhu na namrzlém a zledovatělém povrchu
Nový systém komplexních lamelových kanálků umožňuje stálý odvod vody z kontaktní plochy
pneumatiky a zajišťuje lepší brzdný výkon na zledovatělých a namrzlých vozovkách. Svislé kanálky lamel fun-
gují jako kapiláry a vysávají vodu z povrchu vozovky. Vodorovné kanálky poté odvádějí vodu do hlavní drážky. 
Systém Liquid Layer Drainage™ snižuje riziko zhoršení brzdného výkonu v případě tajícího sněhu – voda mezi 
pneumatikou a ledem bude zkrátka z kontaktní plochy odstraněna. Výsledkem je mimořádný brzdný výkon, 
který vám umožní rychleji zastavit vozidlo.

Životnost
100%

Brzdy – mokro 
105%

Aquaplaning 
101%

Valivý odpor 
100%

Handling – sucho 
100%

Brzdy – led 
104%

Hlučnost 
102%

Handling – sníh 
102%

Trakce – sníh 
102%

WinterContact™ TS 860 
ContiWinterContact™ TS 850 = 100%




