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POTENCIADO PELA TECNOLOGIA ALEMÃ

O novo PremiumContact™ 6.
 > Máxima travagem em piso molhado e maior 
quilometragem devido aos compostos com sílica 
que proporcionam segurança 

 > Condução agradável, durante mais tempo, devido a 
uma superfície de apoio com desempenho orientado 
para o conforto 

 > Condução desportiva, em qualquer automóvel, 
devido ao desenho do piso que otimiza o 
comportamento

Um novo nível 
de conforto



Largura do pneu em mm Secção transversal do pneu Tamanho da jante em polegadas Símbolo de velocidade
195–275 Series 40–65 16–21 V–Y 

Dimensões do pneu

Uma experiência realmente acima da média.

Destaques técnicos.
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Pioneiros no desenvolvimento de pneus.

Desempenho do pneu

Condução agradável, durante mais tempo, devido a uma superfície de apoio com desempenho orientado para o conforto. 
A mistura de polímeros otimizada em termos de desgaste proporciona uma melhoria excecional, superior a 
15%, na quilometragem. Os novos polímeros melhoraram a superfície de contacto e a durabilidade do piso, 
em condições de condução do dia-a-dia, para cada segmento de veículos. Além disso, a rigidez equilibrada do 
padrão melhora o conforto de condução e a quilometragem, diminuindo o ruído interior.

Condução desportiva, em qualquer automóvel, devido ao desenho do padrão que otimiza o comportamento.
O desenho avançado dos macroblocos assegura o máximo controlo e estabilidade em curva. Esta complexa 
estrutura de blocos do ombro possibilita a melhor transmissão lateral de força. Além disso, a geometria 
assimétrica das nervuras proporciona uma maior rigidez do piso e uma menor deformação dos blocos para 
garantir melhor aderência sob o efeito de forças laterais.

Máxima travagem em piso molhado e maior quilometragem devido aos compostos com sílica que proporcionam segurança.
A presença de cristais de sílica nos compostos do piso permite um desempenho de travagem superior, sobretudo 
em estradas molhadas. Mantendo o desempenho de segurança a um nível máximo, a quilometragem aumenta 
significativamente, resolvendo-se assim um conflito habitual no desenvolvimento dos pneus.

PremiumContact™ 6
ContiSportContact™ 5  = 100%

Ruído exterior
110%

Travagem em piso seco
100%

Quilometragem 
115%

Resistência ao 
rolamento 

105%

Comportamento
103% 

Ruído interior 
102%

Travagem em piso 
molhado 

100% 

Aquaplanagem 
95% 


