
Nieuw!

De nieuwe 
SportContact™ 6.

Even sensationeel als veilig!

 > Black Chili voor een maximale grip in alle richtingen 
— staat borg voor een superieure rijervaring

 > Force Vectoring voor maximale controle — een 
nieuw hoofdstuk inzake loopvlakprofielontwikkeling

 > Aralon350™: de nieuwe Adaptive Hybrid Cap Ply 
voor maximale stabiliteit bij snelheden tot 350 km/u
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Bandprestaties.

Bandafmetingen.

Bandbreedte in mm Bandhoogte Velgdiameter in duim Snelheidsindex

225–335 Series 25–40 19–23  Y–(Y)

Veiligheid op elke weg.
Controle bij elke snelheid.

Technische highlights.
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Een maximum aan controle en rijplezier voor
high-performance voertuigen.

Aralon350™: de nieuwe Adaptive Hybrid Cap Ply voor maximale stabiliteit bij snelheden tot 350 km/u.
De geavanceerde Aralon350™-technologie zorgt ervoor dat uw auto veilig kan accelereren tot wel 350 km/u. 
De nieuw ontworpen sterke hybride Cap Ply is uiterst resistent en voorkomt vervorming van de band, zelfs bij 
de hoogste snelheden.

Black Chili voor een maximale grip in alle richtingen staat borg voor een superieure rijervaring.
De nieuwe Micro Flexibility Compound zorgt ervoor dat de band zich optimaal vastgrijpt op het asfalt. 
Dat komt de acceleratie en de remweg ten goede bij zowel hoge als lage temperaturen - of het wegdek nu nat 
of droog is.

Force Vectoring voor maximale controle — een nieuw hoofdstuk inzake loopvlakpatroonontwikkeling.
Het verbeterde binnen- en buitenloopvlakpatroon garandeert de beste stuurrespons en ondersteuning voor 
laterale krachten tijdens het draaien. Dankzij het geavanceerde Macro Block Design behoudt u altijd veilig de 
controle bij elk manoeuvre. Stijve centrale ribben en asymmetrische holle langsgroeven verhogen de 
algemene stabiliteit aanzienlijk.

Remmen 
op nat wegdek

100%

Hoge snelheid
110%

Slijtage
107%

Geluid
107%

Stuurprecisie
114%

Aquaplaning
100%

Handling 
op droog wegdek

111%

UUHP handling
104%

SportContact™ 6
ContiSportContact™ 5 P = 100%
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