
Biztonságos és gazdaságos
megoldás a mindennapokban
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Continental kistehergépjármű- 
abroncsok

Mielőtt útnak indulna:

Megfelelő a gumiabroncsok nyomásértéke?

Ellenőrizte a pótkerék nyomását is?

Mindegyik szelepsapka a helyén van?

Átvizsgálta az abroncsokat defekt, vágás vagy kidudorodás felderítése céljából?

Megrakodva:

Megfelelő módon rögzítette a rakományt?

A nehéz tárgyakat alulra pakolta?

A terhelés mértékéhez igazította az abroncsokban a nyomást?

Nyáron:

Lecserélte a téli abroncsait legalább 3 mm profilmélységű nyári abroncsokra?

Télen:

Lecserélte a nyári abroncsait legalább 4 mm profilmélységű téli abroncsokra?

Az Ön márkakereskedője:

További információért látogasson el a
www.continental.hu weboldalra!

A felkészülés ugyanolyan fontos,
mint egy jó kistehergépjármű-abroncs!



Nem feltalálni, csak még
biztonságosabbá akarjuk tenni
az abroncsokat

Egy újabb bizonyíték
az autóiparban betöltött vezető
pozíciónkra

A Continental, mint a világ vezető autóipari beszállítóinak és abroncsgyártóinak egyike, hosszú
évtizedek óta a folyamatos, magas minőségű, de fenntartható fejlődés elkötelezett támogatója.
Az 1871-ben Hannoverben alapított vállalat, a világ 49 országában foglalkoztatott közel 186.000
magasan képzett munkavállalója azért dolgozik, hogy a mindennapi mobilitás még kényelmesebb,
fenntarthatóbb és biztonságosabb legyen. A számos innováció, a több évtizedes tapasztalat,
valamint az autógyártókkal folytatott szoros együttműködés lehetővé teszi, hogy a Continental
kezdeményezőként lépjen fel a jövő autóipari trendjeinek alakításában. A teljesítménytesztek
eredményei évről évre igazolják a Continental prémiumkategóriás termékeinek vezető pozícióját,
így mércét állítanak a biztonságos fékezés és a rövid fékút tekintetében.

Az autógyártók csak olyan prémiumkategóriás gumiabroncsokat használnak gyárilag, amelyek a 
legmagasabb minőségi elvárásokat is teljesítik. Annak érdekében, hogy ezt garantálják, több mint 
100 féle tesztet hajtanak végre. Ma majdnem minden harmadik Európában gyártott személygép-
jármű Continental abroncsokon gördül le a gyártószalagokról, így az első helyet foglaljuk el az 
európai abroncsgyártás elsőszerelés piacán. Az elért kiváló pozíciónk, valamint a vezető autógyár-
tók bizalma a legjobb bizonyítéka termékeink minőségének és elismertségének. Ha a legnagyobb 
gyártók feltétel nélkül bíznak bennünk, Ön is bízhat bennünk!

Fejlesztés és tesztelés Gyári felszerelés

Termék Nyári Téli Gyárilag Continental abroncsokkal szerelt járművek

ContiVanContact™ 100
Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter,  
Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano,  
Nissan Cabstar

ContiVanContact™ 200
Renault Master, Renault Trafic, Mercedes-Benz Vito, 
Mercedes-Benz Viano

Vanco™ 2
Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter,  
Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito,  
Renault Master, Renault Trafic, VW Amarok

Vanco™ Contact 2 Fiat Doblo

Vanco™ Eco
Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito,  
Renault Master, VW T5

Vanco™ Camper Fiat Ducato, Renault Master

ÚJ: VanContact™ Winter Előkészületben

Vanco™ Winter 2
Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes-Benz Viano,  
Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter

Sok éves tapasztalat és folyamatos innováció Németországból

Ha tehetségét és tudását szakértő közönség számára szeretné bizonyítani, kitartónak kell lennie.
Mert sikert csak a gyakorlatban szerzett tapasztalatokkal, és még több tapasztalattal lehet elérni.
Ez az elv érvényes az abroncsok esetében is. Mielőtt egy abroncs szériagyártását megkezdenénk,
több mint 40 millió tesztkilométert kell megtennie, közel 67.000 alkalom során. Ráadásul innováció-
inkat mindig az elképzelhető legszélsőségesebb körülmények között teszteljük. Svédország északi
részén a jeges időjárási körülmények között, Texas perzselő prériin az izzasztó hőségben és saját 
tesztpályánkon, a Contidromon, ahol adottak a tökéletes technikai feltételek. Amint látja, nem 
tudunk elég messzire elmenni a biztonsága érdekében.

Több mint 40 millió tesztkilométer, mielőtt egy abroncs szériagyártása megkezdődne
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Kényelmes és biztonságos szállítás,
még nagy terhelés esetén is

Elvárások Elvárások

Akik nap mint nap kishaszongépjárművet vezetnek, azoknak nem csak a költséghatékonyság, de a 
biztonság is fontos. A kishaszongépjármű-abroncsokat elsősorban az alkalmazási területek alapján 
különböztetik meg, úgymint üzleti vagy magáncélú felhasználás.

Az áruszállítás területén a megbízhatóság és a költség-
hatékonyság az elsődleges. Természetesen ezek az elvárások 
nem csak a kishaszongépjárművekkel, hanem az abroncsokkal 
szemben is érvényesek. Ezért az üzemeltetők mindenekelőtt 
tartósságot, erőteljességet és üzemanyag-hatékonyságot 
várnak el gumiabroncsaiktól.

A személyszállítást végző cégek az egyedülálló biztonságra 
és a komfortra helyezik a hangsúlyt. Kishaszongépjármű-
abroncsainkat optimalizált teljesítmény jellemzi, melyek még 
nagy igénybevétel esetén is mértékadóak a biztonság terén.

A kis- és középvállalkozások számára a hosszú távú és 
költséghatékony megoldások a legfontosabbak. Ezek az üzleti 
szereplők elsősorban nagy futásteljesítménnyel rendelkező 
gumiabroncsokat keresnek, melyek kedvezően hatnak az 
üzemeltetési költségekre.

Üzleti szektor

A Continental kishaszongépjármű-gumiabroncsai a mikrobuszok, a transzporterek és a lakóautók 
számára is nagyon kedvező megoldást jelentenek. A minden helyzetben biztosított kiváló vezetési 
tulajdonságok, valamint a legmagasabb szintű menetkomfort a garancia arra, hogy bármilyen 
körülmények között kényelmesen és biztonságosan elérje úti célját. 
 

Magánszektor

Napjainkban a lakóautók a saját kategóriájukban csúcstechno-
lógiás gépjárműveknek számítanak. Mivel ezek a járművek nap 
mint nap valóra váltják személyre szabott utazási álmainkat, 
így a speciális abroncsaikkal szembeni biztonsági elvárások 
is rohamosan növekednek. A kitűnő stabilitás és úttartás a 
garancia arra, hogy a biztonság iránti igényeket a legmagasabb 
szinten lehessen kielégíteni. Ugyanakkor ezeknek az abron-
csoknak kimagasló teherbíró képességgel is rendelkezniük 
kell, hogy az utazáshoz szükséges felszerelés tekintetében ne 
kelljen kompromisszumokat kötni. Végül pedig hosszú ideig 
ellen kell álljanak az időjárásnak és az öregedésnek.

A Continental termékeinek javasolt felhasználási területei

Célcsoport Elvárások Ajánlott termékek

Áruszállítás

nagy futásteljesítmény
ContiVanContact™ 100, Vanco™ 2, 
Vanco™ Winter 2  
és VanContact™ Winter

alacsony üzemanyag-fogyasztás

költséghatékonyság

Személyszállítás

kimagasló biztonság ContiVanContact™ 200,  
Vanco™ Contact 2, Vanco™ Eco, 
Vanco™ Winter 2  
és VanContact™ Winter

kiváló komfort

precíz kezelhetőség

Kiskereskedelmi tevékenység

hosszú élettartam ContiVanContact™ 100, Vanco™ 2, 
Vanco™ FourSeason 2,  
Vanco™ Winter 2  
és VanContact™ Winterköltséghatékonyság

Kempingezés

kimagasló biztonság

Vanco™ Camper  
és VanContact™ Winter

rendkívüli vezetési stabilitás

kiugró terhelhetőség

nagy ellenálló képesség

Kishaszongépjármű-abroncsainkat nagy igénybevételre terveztük

A megbízható üzletért

Az utasok biztonságáért

A jövedelmező vállalkozásért

A felejthetetlen utazásokért



Kistehergépjármű-abroncsok

Nyári abroncsok
kistehergépjárművek számára

transzporterek és kisáruszállítók számára transzporterek és kisáruszállítók számára

transzporterek és kisáruszállítók számára transzporterek és kisáruszállítók számára

családi mikrobuszok és lakóautók számáratranszporterek és kisáruszállítók számára

ContiVanContact™ 100 Vanco™ Contact 2

ContiVanContact™ 200 Vanco™ Eco

Vanco™ CamperVanco™ 2

 › Kimagasló gazdaságosság a nagy futásteljesítménynek 
köszönhetően

 › A tartós felépítés révén egyedülállóan hosszú élettartam
 › Nagy igénybevétel esetén is kiemelkedő biztonság

175–235
14–16

Q/R/S/T/H
 55–80

 › Rendkívüli biztonság a vizes úton nyújtott rövid fékút révén
 › Precíz kezelhetőség még nagy terhelés esetén is
 › Alacsony üzemanyag-fogyasztás és növelt futásteljesítmény  
a mérsékelt gördülési ellenállás révén

185-235
15–17

R/T/H/V
 55–75

 › Személygépjárművekre jellemző kezelhetőség
 › Kiváló fékteljesítmény vizes úton
 › Kitűnő védelem a vízre felúszás ellen

175–235
14–17

P/Q/R/T
 60–80

 › Kimagasló költséghatékonyság az optimalizált  
gördülési ellenállás révén

 › Még vizes útfelületen is egyedülállóan rövid fékút
 › Személygépjárművekre jellemző kezelhetőség

195–235
16

R/T
 60–75

 › A megerősített felépítés révén egyedülálló tartósság
 › Csökkentett fékút vizes útfelületen
 › Különösen nagy menetstabilitás a hátsótengely-terhelésű  
lakóautók számára

 › Kitűnő kezelhetőség
 › Kiváló fékteljesítmény és rendkívül rövid fékút
 › Nagy vízre felúszás elleni védelem

195–235
15-16

R
 65–75

165–225
13–16

R/T/H
 60–70

Kistehergépjármű-abroncsok

Különösen
ajánlott
Szám 2015/04 
235/65 R 16 C

Méretválaszték

 › Abroncs szélessége [mm]
 › Keréktárcsa átmérője [col]
 › Sebességindex
 › Széria

Méretválaszték

 › Abroncs szélessége [mm]
 › Keréktárcsa átmérője [col]
 › Sebességindex
 › Széria

Méretválaszték

 › Abroncs szélessége [mm]
 › Keréktárcsa átmérője [col]
 › Sebességindex
 › Széria

Méretválaszték

 › Abroncs szélessége [mm]
 › Keréktárcsa átmérője [col]
 › Sebességindex
 › Széria

Méretválaszték

 › Abroncs szélessége [mm]
 › Keréktárcsa átmérője [col]
 › Sebességindex
 › Széria

Méretválaszték

 › Abroncs szélessége [mm]
 › Keréktárcsa átmérője [col]
 › Sebességindex
 › Széria



Új!

VanContact™ Winter

A biztonság, a megbízhatóság és
a gazdaságosság téli szakértője

Téli abroncsok
kistehergépjárművek számára 

 › Optimalizált fékteljesítmény havas és jeges úton
 › Személygépjárművekre jellemző kezelhetőség havon
 › Egyedülálló védelem a vízre felúszás ellen és  
biztonságos kezelhetőség vizes útfelületen

165–235
14–17

Q/R/T/H
 55–80

165–235
14–17

Q/R/T/H
 55–80

Kistehergépjármű-abroncsok

Nagyon jó
Teszt győztes
Szám 2014/11
225/70 R 15 C

Rendkívül alacsony gördülési ellenállás
Az új szilikatartalmú alapanyag-keverék csökkenti a gumiabroncs deformálódását 
gördülés közben, amely mérsékli a felhasznált energia mennyiségét és csökkenti a 
gördülési ellenállást.

Rövidebb fékút és nagyobb tapadás havas úton
A mintázat középső részén található szinusz alakú, valamint a vállakon található Z 
alakú lamellák sűrű kapaszkodóél-hálózatot hoznak létre hosszanti irányban. Mindez 
kiváló talajkapcsolatot tesz lehetővé havas útfelületen, amely jelentősen mérsékli a 
fékút hosszát. Továbbá a hosszirányú cikcakk alakú csatornák, illetve a vállblokkokon 
kialakított hófogók növelik a felvehető hó mennyiségét, amely jobb hó-hó kölcsön- 
hatást eredményez. Ennek köszönhetően egyedülálló tapadás biztosított havas úton. 

Kimagasló vízre felúszás elleni védelem és 
rendkívül rövid fékút vizes úton
A széles hossz- és oldalirányú csatornák rendkívül gyors vízelvezetést 
tesznek lehetővé, amely így kimagasló vízre felúszás elleni védelmet 
biztosít. Ugyanakkor a mintázat közepén található 3D kapaszkodóélek 
egymást támogatva csökkentik a mintázati blokkok deformálódását, 
amely rendkívül rövid fékutat eredményez vizes úton.

transzporterek, kisáruszállítók és lakóautók számára transzporterek, kisáruszállítók és lakóautók számára
VanContact™ Winter Vanco™ Winter 2

Méretválaszték

 › Abroncs szélessége [mm]
 › Keréktárcsa átmérője [col]
 › Sebességindex
 › Széria

Méretválaszték

 › Abroncs szélessége [mm]
 › Keréktárcsa átmérője [col]
 › Sebességindex
 › Széria
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Téli abroncsok jelölései

A biztonság mindenekfelett

A Continental üdvözli a téli abroncsok kötelező használatát előíró törvény bevezetését, és ennek 
alapján a téli gumiabroncsok növekvő fontosságát. Azonban fontos tudni, hogy az M+S jelölés sem 
konkrétan, sem hozzávetőlegesen nem határoz meg számszerűsíthető követelményeket a havas, 
vagy más téli körülmények között mutatott teljesítmény tekintetében, így jelentősége korlátozott. A 
Continental ezért azt ajánlja, hogy vásárláskor keresse az abroncs oldalfalán az Alpesi szimbólumot, 
és használat közben figyeljen a legalább 4 mm-es profilmélységre is! Csak így lehet biztos abban, 
hogy gumiabroncsa maximális biztonságot nyújt téli körülmények között.

Az UNECE által kiadott szabályozás értelmében az Európai Unió országaiban 
és több más európai országban, valamint az Egyesült Államokban és 
Kanadában forgalomba hozott téli abroncsokat az Alpesi szimbólum 
azonosítja. Havas és jeges körülmények között az ilyen jelöléssel ellátott téli 
abroncsok magasabb teljesítményt nyújtanak, mint a szabványban előírt 
minimális értékek. Ezen paraméterek meglétét objektív, független tesztek 
igazolják. Ezek a gumiabroncsok még a leghidegebb időjárási körülmények 
között is kimagasló teljesítményt nyújtanak a biztonsági tulajdonságok 
tekintetében.

Egy téli gumiabroncs számtalan tulajdonságát jelentősen befolyásolja a 
mintázat mélysége. Ezért a Continental azt javasolja, hogy ha téli abroncsai 
elérik a 4 mm-es maradék mintázati mélységet, akkor cserélje le azokat! 
Ennek felismerését segítik a Mintázati Kopásjelzők. Ha a gumiabroncs 
futófelülete egy szintbe kerül ezekkel a kiegészítő jelzőkkel, akkor a maradék 
profilmélység már csak 4 mm. 

Az M+S jelöléssel ellátott abroncsok különleges mintázati kialakításuknak, 
alapanyag-összetételüknek és szerkezeti felépítésüknek köszönhetően
sokkal nagyobb vonóerő-átadást biztosítanak sárban és hóban, mint egy
normál gumiabroncs. Azonban ez önmagában egyáltalán nem jelenti a
speciális téli tulajdonságok meglétét.

Duplán jobban megy

M+S jelölés

Alpesi szimbólum („Hópehely a hegyen”)

Mintázati Kopásjelző (TWI)

 › Hosszabb fékút
 › Romló irányíthatósági tulajdonságok
 › Nagyobb üzemanyag-fogyasztás
 › Rövidebb élettartam

Mindig ügyeljen
a helyes abroncsnyomásra!

A biztonság és a hatékonyság maximalizálása nem csak a megfelelő gumiabroncsok kiválasztásán 
múlik, hanem a helyesen beállított abroncsnyomáson is. Az előírt értékhez képest beállított túl 
alacsony, vagy éppen túlzottan magas nyomás kedvezőtlen hatásai a következők: 

Légnyomás

Tények a légnyomásról


