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WinterContact™ TS 860
> Technológia behúňovej zmesi Cool Chili™ poskytuje najlepší
brzdný výkon v akomkoľvek zimnom počasí

> Lamelová technológia Liquid Layer Drainage™ skracuje

brzdnú dráhu na namrznutých a zľadovatených vozovkách

> 3D zárezy Snow Curve+ zaisťujú bezpečnosť v zákrutách
na zasneženej vozovke

www.continental.sk

Jednotka vo všetkých ohľadoch
Maximálne bezpečná pneumatika do akéhokoľvek zimného
počasia, určená pre kompaktné vozidlá a strednú triedu
automobilov
Technické špecifikácie
Technológia Cool Chili™ zaistí tie najlepšie brzdné vlastnosti v akomkoľvek zimnom počasí
Novo vyvinutá technológia Cool Chili™ využíva kryštalickú siliku Maximum Traction Silica Compound, ktorá
zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť za mokra, čím výrazne zvyšuje brzdný výkon. Vďaka živiciam Winter
Performance Resin a flexibilnej polymérovej matrici si pneumatiky WinterContact™ TS 860 udržia flexibilné
jazdné vlastnosti v akomkoľvek zimnom počasí a bezpečne prenášajú brzdnú silu na mokrých, zľadovatených
aj zasnežených vozovkách.

Lamelová technológia Liquid Layer Drainage™ skracuje brzdnú dráhu na namrznutom
a zľadovatenom povrchu
Nový systém komplexných lamelových kanálikov umožňuje stály odvod vody z kontaktnej plochy pneumatiky
a zaisťuje lepší brzdný výkon na zľadovatených a namrznutých vozovkách. Zvislé kanáliky lamiel fungujú ako
kapiláry a vysávajú vodu z povrchu vozovky. Vodorovné kanáliky potom odvádzajú vodu do hlavnej drážky.
Systém Liquid Layer Drainage™ znižuje riziko zhoršenia brzdného výkonu v prípade roztápajúceho sa snehu –
voda medzi pneumatikou a ľadom sa z kontaktnej plochy skrátka odstráni. Výsledkom je mimoriadny brzdný
výkon, ktorý vám umožní rýchlejšie zastaviť vozidlo.
3D zárezy Snow Curve+ zaisťujú bezpečnosť v zákrutách na zasneženej vozovke
Nový typ štruktúry 3D drážok, ktorá zlepšuje priľnavosť pneumatík WinterContact™ TS 860, posilňuje vzájomné prepojenie povrchu pneumatiky so zasneženým povrchom vozovky, a to predovšetkým v zákrutách.
Sneh sa zachytí nielen v hlavných drážkach dezénu, ale aj v 3D zárezoch, ktorých je v dezéne viac ako 1000.
Táto technológia Snow Curve+ umožňuje pneumatike preniesť viac bočnej sily, čím poskytuje lepšiu celkovú
priľnavosť v zákrutách.

Výkon pneumatiky

Brzdy – ľad
104 %
Handling – sneh
102 %

Brzdy – mokro
105 %

Trakcia – sneh
102 %

Životnosť
100 %

Hlučnosť
102 %

Aquaplaning
101 %

Valivý odpor
100 %

Handling – sucho
100 %

Rozmery pneumatiky
Šírka v mm

Profilové číslo

Priemer v palcoch

Rýchlostný index

155–225

Séria 40–80

13–17

T/H/V
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