Tyres Engineered in Germany.
Made for the Middle East.
ComfortContact™ CC6.

UltraContact™ UC6.

MaxContact™ MC6.

Tyre dimensions

Tyre dimensions

Tyre dimensions

Rim size in inches:
13 - 17

Rim size in inches:
15 - 18

Rim size in inches:
17 - 20

Product Features
› Good handling in dry and wet conditions.
› Low noise levels, comfortable ride.
› Optimized rolling resistance,
higher mileage.

Product Features
› Extreme short braking distances in
dry and wet conditions.
› High grip level for braking and
cornering combined with long mileage.
› Perfect combination of good mileage
and low noise.

Product Features
› Superior sporty handling and direct
feedback from the road.
› Reduced braking distance in dry and
wet conditions.
› Perfect combination of good mileage and
low noise for everyday driving.

Feature
Whisper Compound

Feature
Diamond Edge pattern

Feature
Xtreme-Force Construction

Effect
Features a flexible compound that adapts
to the roughness of the road surface and
ensures damping effect

Effect
Features the chamfered angle of the tread
pattern to maximise the contact patch
while hard braking, accelerating and
cornering

Effect
Features adaptive ply material, which
reduces tyre flexing, providing maximum
control and better handling at high speeds.
At lower speeds, the ply material retains its
flexibility to ensure a comfortable ride

Customer benefit
Comfortable ride combined with high
mileage

Customer benefit
High grip level in dry and wet conditions

Customer benefit
Maximum stability, short braking distance
and superior sporty handling

إطارات مصممة بالهندسة األلمانية.
خصيص ًا للشرق األوسط.
ComfortContact™ CC6.

UltraContact™ UC6.

MaxContact™ MC6.

أبعاد اإلطار
حجم العجل بالبوصة:
20 - 17

أبعاد اإلطار
حجم العجل بالبوصة:
18 - 15

أبعاد اإلطار
حجم العجل بالبوصة:
17 - 13

السمات الرئيسية
› تحكم جيد على األسطح الجافة والمبتلة.
› مستويات منخفضة من الضوضاء وراحة أثناء
الركوب.
› مقاومة تدحرج محسنة وقطع عدد أكبر من
الكيلومترات.

السمات الرئيسية
› مسافات كبح قصيرة للغاية على األسطح الجافة
والمبتلة.
› تماسك عالي جداً عند الفرملة والمنعطفات.
› مزيج مثالي من قطع عدد كبير من الكيلومترات
وانخفاض الضوضاء.

السمات الرئيسية
› أداء رياضي متميز وتفاعل مباشر مع الطريق.
› تقليل مسافات الكبح على األسطح الجافة
والمبتلة.
› مزيج مثالي من قطع عدد كبير من الكيلومترات
وانخفاض الضوضاء لقيادة يومية.

الميزة
مكون  Whisper Compoundلتقليل الضوضاء

الميزة
نقش ماسي الحافة

الميزة
قوة مفرطة

النتيجة
مكون مرن يتكيف مع السطح القاسي للطريق
ويضمن التأثير المخمد

النتيجة
تمتلك الدعسة زاوية مشطوفه وذلك لتكبير رقعة
التالمس على األرض أثناء الكبح القوي والتسارع
واالنعطاف

النتيجة
طبقة متكيفة تقلل التواء اإلطار مما يمنح الحد
األقصى من السيطرة وتحكم أفضل عند السرعات
العالية .عند السرعات المنخفضة تحتفظ الطبقة
بمرونتها لضمان راحة أثناء الركوب

فائدة العميل
راحة أثناء الركوب يصاحبها قطع عدد أكبر من
الكيلومترات ومقاومة التدحرج

فائدة العميل
تماسك عالي اإلحكام على األسطح الجافة والمبتلة

فائدة العميل
الحد األقصى من التوازن ،ومسافات كبح قصيرة
ومستوى عال من التحكم في القيادة الرياضية
تحكم وكبح ممتازين على األسطح الجافة.

