
 > Kiváló teljesítmény havon a páratlanul örömteli vezetésért 

 > Kiváló fékteljesítmény a maximális téli biztonságért 

 > Kitűnő kezelhetőség száraz úton a legprecízebb kormányozható-
ságért 

 > Kivételesen alacsony gördülési ellenállás a mérsékelt üzem-
anyag-fogyasztásért

Az új WinterContact™ TS 860 S

Egyedi összetételű alapanyag-keverék az eredeti gyári felszere-
lés fő megrendelőinek igényeire szabva

www.continental.hu



Abroncsméretek:

Abroncs szélessége (mm) Abroncs keresztmetszete Felni mérete (coll) Sebességindex
205–315 30–60 széria 16–22 H/V/W

A téli sport sosem volt még  
ilyen magával ragadó
Téli UHP abroncs prémium sportautókra

Technikai jellemzők:

Kivételesen alacsony gördülési ellenállás a mérsékelt üzemanyag-fogyasztásért.
A WinterContact™ TS 860 S egyesíti magában az innovatív alapanyag-keveréket, profilt és felépítést, így 
hatékonyan csökkenti a gördülési ellenállást az üzemanyag-takarékosabb működés érdekében – ugyanakkor 
a biztonság sem sérül.

Kiváló teljesítmény havon a páratlanul örömteli vezetésért.
Az egymásba kapcsolódás és a kölcsönhatás mindig létfontosságú tényezője a vonóerő-átadásnak és a 
gyorsításnak, ha az utat hó borítja. A vonóerő-átadást biztosító, különleges kialakítású lamelláknak köszön-
hetően a mintázat mindig rugalmas marad, így jobb alkalmazkodásra képes havas felületen. Ezenfelül az 
újonnan kifejlesztett hócsatornák révén jobban összegyűlik és összetömörül a körbefutó főcsatornákban 
a hó, amely aztán összekapcsolódik az utat borító hókristályokkal. Ez a kapcsolódás jelentősen növeli a 
vonóerő-átadást és a kényelmes kezelhetőséget a hófedte utakon.

Kiváló fékteljesítmény a maximális téli biztonságért.
A merevebb mintázati elemek nagyobb erőket továbbítanak a száraz téli útfelületre – ami fokozott féktelje-
sítményt eredményez. Ezért a borda blokkjait csak keskeny oldalirányú csatornák választják el egymástól, 
így ezek a fékezéskor ható erőknek köszönhetően merev bordát alkotnak. Az eredmény: rövidebb fékút, 
ami különösen fontos sportos vezetésnél téli útviszonyok között.

Kitűnő kezelhetőség száraz úton a legprecízebb kormányozhatóságért.
A nagyobb érintkezési felület nagyobb kontrollt tesz lehetővé. Ezért a WinterContact™ TS 860 S-t a külső 
abroncsvállon szélesebb és nagyobb blokkokkal terveztük, ami nagyobb oldalirányú merevséget és érintke-
zési felületet jelent. Az eredmény: kanyarodáskor is maximális kontroll és kormányzási precizitás a száraz 
téli utakon.
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WinterContact™ TS 860 S
EU-s címke EU-s címke

WinterContact™ TS 850 P
EU-s címke EU-s címke

WinterContact™ TS 860 
EU-s címke EU-s címke

Az abroncsteljesítmény főbb paraméterei:
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