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ZDOKONALENÝ NEMECKOU TECHNOLÓGIOU

 > Vynikajúci výkon na snehu pre mimoriadnu radosť z jazdy 

 > Najlepší brzdný výkon pre maximálnu bezpečnosť v zime 

 > Skvelý handling na suchu pre presné vedenie vozidla 

 > Výnimočne nízky valivý odpor na zníženie spotreby paliva

www.continental.sk

Nová WinterContact™ TS 860 S

Maximálny 
výkon v zime

Zloženie zmesi pneumatiky je prispôsobené na mieru individuálnym 
potrebám našich kľúčových partnerov v oblasti prvej výbavy vozidiel



Rozmery pneumatiky

Šírka v mm Profilové číslo Priemer v palcoch Rýchlostný index
225–315 Séria 30–60 18–21 H/V/W
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Športová jazda v zime nebola nikdy taká spoľahlivá
Zimná vysokorýchlostná pneumatika  
pre prémiové športové vozidlá

Technické špecifikácie

Pneumatika Valivý odpor Sneh Výkon 
za mokra

Brzdy 
za mokra

Výkon 
na suchu Športový štýl jazdy

WinterContact™ TS 860 S
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WinterContact™ TS 850 P
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WinterContact™ TS 860 
Štítok EÚ Štítok EÚ  

Výkon pneumatiky
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Vynikajúci výkon na snehu pre mimoriadnu radosť z jazdy
Priľnavosť a vzájomná súhra hrajú zásadnú úlohu pri trakcii a akcelerácii na zasnežených vozovkách. Vďaka špeciálnej 
konštrukcii trakčných priečnych drážok zostáva dezén vždy flexibilný a lepšie sa prispôsobí vozovke pokrytej snehom. 
Novovytvorené snežné lamely zlepšujú aj zber a stlačenie snehu v hlavných obvodových drážkach. Tento kontakt značne 
zvyšuje trakciu a komfort handlingu na cestách pokrytých snehom.

Najlepší brzdný výkon pre maximálnu bezpečnosť v zime
Tuhšie prvky dezénu zaisťujú väčšiu účinnosť pneumatík na suchých zimných cestách, čo vedie k vyššiemu brzdnému 
výkonu. Bloky dezénu sú preto oddelené len tenkými bočnými drážkami, ktoré vďaka silám pôsobiacim počas brzdenia 
utvárajú tuhé rebro. Výsledkom je kratšia brzdná dráha, a to predovšetkým pri športovom štýle jazdy v zimných podmienkach.

Skvelý handling na suchu pre presné vedenie vozidla
Väčšia stopa vedie k väčšej kontrole. Preto bola pneumatika WinterContact TS 860 S vyvinutá so širšími a s väčšími blokmi 
na vonkajšom ramene, čo zvýšilo jej bočnú tuhosť a zväčšilo styčnú plochu. Vďaka tomu umožňuje maximálnu kontrolu 
a presnosť vedenia vozidla pri zatáčaní na suchých zimných cestách.

Výnimočne nízky valivý odpor na zníženie spotreby paliva
Vďaka kombinácii inovatívnej zmesi, profilu a konštrukcie znižuje pneumatika WinterContact TS860 S efektívne valivý odpor, 
čím zaisťuje úsporu paliva – a to bez toho, aby sa tým ohrozila bezpečnosť.




