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 > Vynikající výkon na sněhu pro mimořádné potěšení z jízdy  

 > Nejlepší brzdný výkon pro maximální bezpečí v zimě 

 > Skvělý handling na suchu pro přesné řízení 

 > Výjimečně nízký valivý odpor pro snížení spotřeby paliva
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Nová WinterContact™ TS 860 S

Maximální 
výkon v zimě

Složení směsi pneumatiky je přizpůsobené na míru  
individuálním potřebám našich klíčových partnerů  
v oblasti první výbavy vozidel.



Rozměry pneumatiky

Šířka v mm Profilové číslo Průměr v palcích Rychlostní index
225–315 Série 30–60 18–21 H/V/W
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Sportovní jízda v zimě nebyla nikdy tak spolehlivá
Zimní vysokorychlostní pneumatika pro prémiová  
sportovní vozidla

Technické specifikace

Pneumatika Valivý odpor Sníh Výkon 
na mokru

Brzdy 
na mokru

Výkon 
na suchu Sportovní styl jízdy

WinterContact™ TS 860 S
EU štítek EU štítek  

 

WinterContact™ TS 850 P
EU štítek EU štítek  

 

WinterContact™ TS 860 
EU štítek EU štítek  

Výkon pneumatiky
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Vynikající výkon na sněhu pro mimořádné potěšení z jízdy
Přilnavost a vzájemná souhra mají zásadní roli při trakci a akceleraci na zasněžených vozovkách. Díky speciální konstrukci 
trakčních příčných drážek zůstává dezén vždy flexibilní a lépe se přizpůsobí sněhem pokryté vozovce. Nově vytvořené 
sněžné lamely také zlepšují sběr a stlačení sněhu v hlavních obvodových drážkách. Tento kontakt značně zvyšuje trakci a 
komfort handlingu na sněhem pokrytých cestách.

Nejlepší brzdný výkon pro maximální bezpečí v zimě
Tužší prvky dezénu zajišťují větší účinnost pneumatik na suchých zimních cestách, což vede k vyššímu brzdnému výkonu. 
Bloky dezénu  jsou proto odděleny pouze tenkými bočními drážkami, které díky silám působícím během brzdění utváří tuhé 
žebro. Výsledkem je kratší brzdná dráha, a to obzvlášť při sportovním stylu jízdy v zimních podmínkách.

Skvělý handling na suchu pro přesné řízení
Větší stopa vede k větší kontrole. Z toho důvodu byla pneumatika WinterContact TS 860 S vyvinuta s širšími a většími 
bloky na vnějším rameni, což zvýšilo její boční tuhost a zvětšilo styčnou plochu. Díky tomu poskytuje maximální kontrolu 
a přesnost řízení při zatáčení na suchých zimních cestách. 

Výjimečně nízký valivý odpor pro snížení spotřeby paliva
Díky kombinaci inovativní směsi, profilu a konstrukce snižuje pneumatika WinterContact TS860 S efektivně valivý odpor 
a zajišťuje tak úsporu paliva – a to bez toho, aby se tím ohrozila bezpečnost.




