Vytvořeno pro staveniště
a štěrkovny.
A cesty, které k nim vedou.
Vyřešte problémy na silnicích i v terénu.
Pneumatiky Conti CrossTrac.

Continental Conti CrossTrac řešení

Dva světy.
Jedno řešení.
Ať už bojujete s kameny
nebo zdoláváte silnice,
pomůžeme Vám.
Údržba silnic, stavebnictví a lesnictví – zajištění dopravy
ve stavebnictví i jízda po staveništi může být opravdu náročný
úkol. Jestliže chcete uspět, musíte mít vybavení, které je
spolehlivé v terénu i na silnicích. Objevte novou řadu pneumatik
Conti CrossTrac, určenou pro ten nejnáročnější provoz na silnicích
i v terénu. Můžete využít komplexní balíček, který radikálně sníží
celkové náklady spojené s pneumatikami.
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Drsná místa.
Dlouhé jízdy.
Conti CrossTrac.
Jednoduše jede dál.
Nová řada pneumatik Conti CrossTrac byla navržena na základě nejmodernějších
technologií pneumatik pro užitková vozidla a dlouholetých zkušeností společnosti
Continental, které prokázaly, že pneumatika musí splňovat různorodé požadavky
podle jednotlivých oblastí použití. Výsledkem tohoto poznání je flexibilita,
rovnoměrně vyvážená mimořádnou odolností, trakcí a pevností. Pneumatiky
Conti CrossTrac jsou ideální volbou pro drsné terénní podmínky i plynulou jízdu
na silnicích.
Spolehlivost při jízdě na silnici

Otřesy ani suť je nezastaví

Pneumatiky Conti CrossTrac dokonale splňují všechny
požadavky jízdy na silnicích: mají dlouhou životnost,
jednoduchý provoz a snižují spotřebu paliva.

Se zvýšenou odolností proti propíchnutí, roztržení
a prořezání dokázaly pneumatiky Conti CrossTrac,
že jsou skutečnými tažnými koni ve všech oblastech
terénního použití.
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Velká výzva.
Profesionální řešení.
Pneumatiky Conti CrossTrac se dokážou pružně přizpůsobit všem požadavkům Vaší
oblasti podnikání. Kromě toho prémiové pneumatiky Continental přinášejí kompletní
řešení: pneumatiky Conti CrossTrac jsou v plné míře vhodné i pro digitální systémy
monitoringu pneumatik ContiConnect™ a ContiPressureCheck™. A jednoho dne, až se
opotřebují, získají druhý život jako součást ContiLifeCycle™.

Continental Conti CrossTrac řešení
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Nepoddajně
inteligentní.
Buldočí záběr
a univerzálnost.
Dezény se širokými drážkami, optimalizované pro co nejlepší záběr, obvykle
vedou k většímu a rychlejšímu opotřebení na suchých asfaltových silnicích.
Avšak s inovativním dezénem a nejvyspělejšími směsmi nové pneumatiky
Conti CrossTrack zajišťují optimální vyváženost provozu v drsném terénu
i na vozovce se zpevněným povrchem.

Conti CrossTrac HS3

Conti CrossTrac HD3

Conti CrossTrac HT3

Optimální ovladatelnost
pro řízenou nápravu

Spolehlivá trakce
pro hnanou nápravu

Dlouhý dojezd
na nápravách přívěsu

Pneumatiky Conti CrossTrac HS3 mají
optimalizovaný čtyřdrážkový dezén
se širokými žebry pro zajištění rovnoměrného
rozložení tlaku napříč stopou pneumatiky.
Vyznačují se vynikajícími abrazivními
vlastnostmi jak na silnici, tak na nezpevněném
povrchu.

Pneumatiky Conti CrossTrac HD3 mají
směrový dezén pro zajištění výborné
odolnosti proti opotřebení a trakce během
jízdy po silnicích i v terénu. Nový hluboký
dezén na okrajích maximalizuje přilnavost
během jízdy v terénu a minimalizuje
zachytávání kamínků, přičemž široká žebra
zajišťují odolnost vůči opotřebení.

Pneumatiky Conti CrossTrac HT3 mají
mimořádně pevný dezén v rameni odolný
proti oděru pro zajištění stability při
zatáčení. Pružná středová část běhounu se
přizpůsobuje všem povrchům a minimalizuje
rizika roztržení nebo propíchnutí.
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Přírodní kaučuk
Aktivovaný uhlík

2
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1

Gumárenské saze pro odolnost
Speciální druh aktivovaných gumárenských sazí
ve směsi zabezpečuje vynikající odolnost proti
prořezání a propíchnutí.

2

Kaučuk pro robustnost
Mimořádně vysoký obsah přírodního kaučuku
zajišťuje značnou robustnost a odolnost proti
propíchnutí, roztržení a prořezání.
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Spojení dvou světů
Spojení různých směsí v oblasti běhounu a podběhounu
přináší vlastnosti, které řeší protichůdné požadavky.
Směs podběhounu je optimalizována z hlediska
nízkého valivého odporu a směs materiálu běhounu
je navržena pro optimální přenos hnací síly.

Conti CrossTrac. Vylepšení ve zkratce
Conti CrossTrac HS3 315/80 R 22.5 Nové!

Conti CrossTrac HD3 315/80 R 22.5 Nové!

Conti CrossTrac HT3 385/65 R 22.5 Nové!
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Naše pneumatiky
mají více životů.
Pneumatiky Conti
CrossTrac vydrží déle.
Ty nejlepší směsi, bohaté zkušenosti a kromě toho o palec gumy více.
Tak vyrábíme naše pneumatiky Conti CrossTrack. Díky svým robustním kostrám
vydrží mnohem déle, než je běžná životnost pneumatiky.

1

Kvalitní kostra

2

Dlouhověká kostra s vynikající konstrukční
stabilitou je jedním z důvodů, proč jsou pneumatiky
společnosti Continental tak úsporné. Více gumy
v kontaktní dezénové části představuje další
ochranný prvek a snižuje tak riziko defektu.

1

2

Mimořádně stabilní patka pneumatiky
Je vyrobena z mimořádně stabilních směsí, čímž
se značně snižuje únava materiálu. Umístění patky
zajišťuje optimální rozložení zatížení v každé situaci.
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Nadešel čas protektorovat?
Vstupte do
Moderní řešení protektorování za studena i za tepla, které vyvinula společnost
Continental, přináší další kilometry – v druhém, či dokonce třetím životním cyklu
pneumatiky. Šetří tím nejen Váš rozpočet, ale i životní prostředí – opětovné použití
koster pneumatik šetří energii a zdroje.

– kalkulace
s chladnou hlavou

– pro opravdu
super výkon

Portfolio předvulkanizovaných dezénových pásů
na protektorování za studena je založeno na nové
technologii výroby pneumatik. Síť certifikovaných
partnerů zabezpečuje nejvyšší kvalitu produktu
i procesu protektorování.

Pneumatiky protektorované za tepla jsou obnoveny
od patky k patce pomocí stejné technologie jako
u nových pneumatik společnosti Continental. Každá
pneumatika ContiRe™ se důsledně podrobuje zkoušce
kvality a má dlouhodobé garanční krytí.
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Postupte
na další úroveň.
S elektronickým monitorováním pneumatik.
Podhuštěné pneumatiky jsou nejčastější příčinou defektů a následných
servisních zásahů. Víte, že 20procentní podhuštění pneumatiky snižuje
životnost kostry o 30 %? Udržováním správného tlaku a teploty se snižuje
opotřebení pneumatiky, čímž se snižují náklady na její údržbu a maximalizuje
její provozuschopnost. Připravte svůj vozový park na budoucnost pomocí
inovativních řešení elektronického monitorování pneumatik. Již dnes je
máme k dispozici pro užitková vozidla.

Připravení na budoucnost – s inteligentními senzory uvnitř pneumatiky.

Senzory společnosti Continental jsou jádrem systému ContiPressureCheck™ a systému ContiConnect™. Inteligentní senzory neustále
měří teplotu a tlak vzduchu uvnitř pneumatiky a tyto údaje se zobrazují na displeji v kabině řidiče nebo na webovém portálu pro
řízení vozového parku.
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Ideální pro Váš vozový park.
Vyberte si tu správnou pneumatiku Conti CrossTrac.

CrossTrac HS3
Řízená náprava

LI / SI

M+S/3PMSF

385/65 R 22.5

160 K (158 L)

M+S

295/80 R 22.5 *

152/148 K

M+S

315/80 R 22.5

156/150 K

M+S

13 R 22.5

156/150 K

M+S

Hnaná náprava

LI / SI

M+S/3PMSF

295/80 R 22.5 *

152/148 K

M+S/3PMSF

c

h

315/80 R 22.5

156/150 K

M+S/3PMSF

c

h

13 R 22.5

156/150 K

M+S/3PMSF

c

Náprava přívěsu

LI / SI

M+S/3PMSF

385/65 R 22.5

160 K (158 L)

M+S

h

i
i

CrossTrac HD3

i
i

CrossTrac HT3
c

h

i

* Dostupné od roku 2019

i
C
H

Dostupné i jako inteligentní pneumatika s nainstalovanými senzory přímo od výrobce.
Dostupné i jako pneumatika protektorovaná za studena.
Dostupné i jako pneumatika protektorovaná za tepla.

Další informace o pneumatikách Conti CrossTrac a o řešeních a službách společnosti Continental
najdete na naší webové stránce: www.continental-pneumatiky.cz/nakladni
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