
Vytvorené pre staveniská 
a štrkovne.
A tiež cesty, ktoré k nim vedú.

Vyriešte problémy na cestách aj v teréne 
pneumatikami Conti CrossTrac.
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Dva svety. 
Jedno riešenie.
Či bojujete s kameňmi 
alebo zdolávate cesty, 
pomôžeme vám. 
Údržba ciest, stavebníctvo, lesníctvo – zaistenie dopravy 
na stavenisko aj na stavenisku môže byť naozaj náročná 
úloha. Ak chcete uspieť, musíte mať vybavenie, ktoré je 
spoľahlivé v teréne aj na cestách. Objavte nový rad pneumatík 
Conti CrossTrac, ktoré sú určené pre tú najnáročnejšiu prevádzku 
na cestách aj v teréne. Využite pritom balíček služieb, ktorý 
radikálne zníži celkové náklady na vaše pneumatiky.
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Drsné miesta.  
Dlhé jazdy. 
Conti CrossTrac.
Jednoducho ide ďalej.

Nový rad pneumatík Conti CrossTrac bol navrhnutý na základe najmodernejších 
technológií pneumatík pre úžitkové vozidlá a dlhoročných skúseností spoločnosti 
Continental, ktoré preukázali, že pneumatika musí spĺňať rôznorodé požiadavky 
podľa jednotlivých oblastí použitia. Výsledkom tohto poznania je flexibilita, 
rovnomerne vyvážená mimoriadnou odolnosťou, trakciou a pevnosťou na drsné 
terénne podmienky aj plynulú jazdu na cestách.

Pneumatiky Conti CrossTrac dokonale spĺňajú všetky 
požiadavky jazdy na cestách: zaisťujú zvýšený dojazd, 
jednoduchú prevádzku a zníženú spotrebu paliva.

So zvýšenou odolnosťou proti prepichnutiu, 
roztrhnutiu a prerezaniu dokázali pneumatiky 
Conti CrossTrac, že sú skutočnými ťažnými koňmi 
vo všetkých oblastiach terénneho použitia a aj 
v iných náročných podmienkach.

Spoľahlivá spôsobilosť na jazdu na cestách Nezastavia ich otrasy ani suť

Continental Conti CrossTrac riešenia 4
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Veľká výzva.  
Profesionálne riešenie.

Pneumatiky Conti CrossTrac sa dokážu pružne prispôsobiť všetkým požiadavkám 
vašej oblasti podnikania. Okrem toho prémiové pneumatiky Continental vám 
pre vaše podnikanie zaistia kompletné riešenie: pneumatiky Conti CrossTrac sú 
v plnej miere vhodné aj na elektronické monitorovanie pneumatík ContiConnect™ 
a ContiPressureCheck™. A jedného dňa, keď sa opotrebujú, získajú druhý život ako 
súčasť ContiLifeCycle™. 



Nepoddajne  
inteligentné.
Buldočí záber 
a univerzálnosť.

Spoľahlivá trakcia  
pre hnaciu nápravu

Pneumatiky Conti CrossTrac HD3 majú 

smerový dezén na zaistenie výbornej 

odolnosti proti opotrebovaniu a trakcie 

počas jazdy na cestách aj v teréne. Nový 

hlboký dezén na okrajoch maximalizuje 

priľnavosť počas jazdy v teréne a minimalizuje 

zachytávanie kamienkov, pričom široké rebrá 

zaisťujú odolnosť proti opotrebovaniu. 

Dlhý dojazd  
na nápravách prívesov

Pneumatiky Conti CrossTrac HT3 majú 

mimoriadne pevný dezén v ramene odolný 

proti oderu na zaistenie ďalšej bočnej stability. 

Pružná stredová časť behúňa sa prispôsobuje 

všetkým povrchom a minimalizuje 

riziká roztrhnutia či prepichnutia. 

Optimálna ovládateľnosť
pre riadiacu nápravu

Pneumatiky Conti CrossTrac HS3 majú 

optimalizovaný štvordrážkový dezén 

so širokými rebrami na zaistenie 

rovnomerného rozloženia tlaku naprieč 

stopou pneumatiky. Vyznačujú sa 

vynikajúcimi abrazívnymi vlastnosťami 

tak na spevnených cestách, ako aj 

na nespevnených povrchoch.

6

Dezény so širokými drážkami optimalizované na čo najlepší záber obvykle 
vedú k väčšiemu a rýchlejšiemu opotrebeniu na suchých dláždených 
cestách. Avšak s inovatívnym dezénom a najvyspelejšími zmesami nové 
pneumatiky Conti CrossTrack zaisťujú optimálnu vyváženosť prevádzky 
v drsnom teréne a aj na vozovke s dláždeným povrchom. 

Continental Conti CrossTrac riešenia

Conti CrossTrac HS3 Conti CrossTrac HD3 Conti CrossTrac HT3
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Gumárenské sadze proti prerezaniu

Špeciálny druh aktivovaných gumárenských sadzí 
v zmesi zabezpečuje vynikajúcu odolnosť proti 
prerezaniu a prepichnutiu.

Spojenie dvoch svetov

Spojenie rozličných zmesí v oblasti behúňa a podbehúňa 
dovoľuje vyváženú aplikáciu, ktorá rieši protirečivé 
požiadavky. Zmes podbehúňa je optimalizovaná z hľadiska 
nízkeho valivého odporu, pričom zmes materiálu behúňa 
je navrhnutá na optimálny prenos hnacej sily.

S prirodzenou odolnosťou

Mimoriadne vysoký obsah prírodného kaučuku 
zabezpečuje značnú robustnosť a odolnosť 
proti prepichnutiu, roztrhnutiu a prerezaniu.

Conti CrossTrac. Vylepšenia v skratke

Prírodný kaučuk
Aktivovaný uhlík

Valivý odpor

Životnosť

Prepichnutie,
roztrhnutie
a prerezanie

Možnosť
protektorovania

ZáberZachytávanie
kameňov v dezéne

Odolnosť
voči preťaženiu 

Brzdenie 
na mokrom 
povrchu

Hmotnosť 105

110

95

100

90

HSC1

Conti CrossTrac HS3 315/80 R 22.5  Nové!

Valivý odpor

Životnosť

Prepichnutie,
roztrhnutie
a prerezanie

Možnosť
protektorovania

ZáberZachytávanie
kameňov v dezéne

Odolnosť
voči preťaženiu 

Brzdenie 
na mokrom 
povrchu

Hmotnosť
105

90

110

115

100

95

HSC1

Conti CrossTrac HS3 13 R 22.5  Nové!

Valivý odpor

Životnosť

Prepichnutie,
roztrhnutie
a prerezanie

Možnosť
protektorovania

ZáberZachytávanie
kameňov v dezéne

Odolnosť
voči preťaženiu 

Brzdenie 
na mokrom 
povrchu

Hmotnosť
105

90

110

115

100

95

HDC1

Conti CrossTrac HD3 13 R 22.5  Nové!

Valivý odpor

Životnosť

Prepichnutie,
roztrhnutie
a prerezanie

Možnosť
protektorovania

ZáberZachytávanie
kameňov v dezéne

Odolnosť
voči preťaženiu 

Brzdenie 
na mokrom 
povrchu

Hmotnosť
105

90

110

115

100

95

HDC1

Conti CrossTrac HD3 315/80 R 22.5  Nové!

Valivý odpor

Životnosť

Prepichnutie,
roztrhnutie
a prerezanie

Možnosť
protektorovania

ZáberZachytávanie
kameňov v dezéne

Odolnosť
voči preťaženiu 

Brzdenie 
na mokrom 
povrchu

Hmotnosť
105

90

110

115

100

95

HTC1

Conti CrossTrac HT3 385/65 R 22.5  Nové!



Najskôr zjazdiť.
Potom protektorovať.
Pneumatiky Conti  
CrossTrac vydržia dlhšie.

Kvalitná kostra

Dlhoveká kostra s vynikajúcou konštrukčnou 
stabilitou je jedným z dôvodov, prečo sú 
pneumatiky spoločnosti Continental také úsporné. 
Viac gumy v kontaktnej korunovej časti predstavuje 
ďalšiu vrstvu ochrany a znižuje tak riziko defektu. 

1 Mimoriadne stabilná pätka pneumatiky

Je vyrobená z mimoriadne stabilných zmesí, čím sa 
značne znižuje únava materiálu. Umiestenie pätky 
zaisťuje optimálne rozloženie zaťaženia v každej 
situácii.

2

1

Tie najlepšie zmesi, bohaté skúsenosti a navyše o jeden palec gumy viac. Tak 
vyrábame naše pneumatiky Conti CrossTrack. A vďaka svojim robustným kostrám 
vydržia oveľa dlhšie ako je bežná životnosť pneumatiky. 

Continental Conti CrossTrac riešenia 8
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Nadišiel čas protektorovať? 
Vstúpte do

Moderné riešenia protektorovania za studena aj za tepla, ktoré vyvinula spoločnosť 
Continental, zaisťujú ďalšie kilometre v druhom, či dokonca treťom životnom cykle 
pneumatiky. Šetrí tým nielen váš rozpočet, ale aj životné prostredie – opätovné 
použitie kostier pneumatík šetrí energiu a zdroje. 

– kalkulácia 
s chladnou hlavou

– pre naozaj super 
horúci výkon

Portfólio predvulkanizovaných dezénových pásov 
na protektorovanie za studena je založené na novej 
technológii výroby pneumatík. Sieť certifikovaných 
partnerov zabezpečuje najvyššiu kvalitu produktu aj 
procesu protektorovania. 

Pneumatiky protektorované za tepla sú obnovené 
od pätky k pätke, pomocou rovnakej technológie ako 
pri nových pneumatikách spoločnosti Continental. 
Každá pneumatika ContiRe™ sa dôsledne podrobuje 
skúške kvality a má dlhodobé garančné krytie.

New tyres

P
ro

tektorovanie

Nové pneumatiky

Manažm
ent k

o
st

ie
r
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Podhustené pneumatiky sú najčastejšou príčinou defektov a nevyhnutnosti 
servisných zásahov. Vedeli ste ale, že 20-percentné podhustenie pneumatiky 
znižuje životnosť kostry o 30 %? Udržiavaním správneho tlaku a teploty 
sa znižuje opotrebenie pneumatiky, čím sa znižujú náklady na jej údržbu 
a maximalizuje jej prevádzkyschopnosť. Pripravte svoj vozidlový park 
na budúcnosť pomocou inovatívnych riešení elektronického monitorovania 
pneumatík – už dnes ich máme k dispozícii pre úžitkové vozidlá. 

Pripravení na budúcnosť – s inteligentnými senzormi vo vnútri pneumatiky.

Postúpte  
na ďalšiu úroveň.
S elektronickým monito-
rovaním pneumatík. 

Continental Conti CrossTrac riešenia

Senzory spoločnosti Continental sú jadrom systému ContiPressureCheck™ a systému ContiConnect™. Inteligentné senzory neustále 

merajú teplotu a tlak vzduchu vo vnútri pneumatiky a tieto údaje sa zobrazujú na displeji v kabíne vodiča alebo na webovom portáli 

riadenia vozidlového parku. 
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CrossTrac HS3

Riadená 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

CrossTrac HT3

Náprava prívesu LI / SI M+S/3PMSF

385/65 R 22.5 160 K (158 L) M+S

CrossTrac HD3

Hnacia náprava LI / SI M+S/3PMSF

295/80 R 22.5 * 152/148 K M+S/3PMSF

315/80 R 22.5 156/150 K M+S/3PMSF

13 R 22.5 156/150 K M+S/3PMSF

Presne to, čo potrebuje váš vozidlový park. 
Vyberte si tú správnu pneumatiku Conti CrossTrac.

Dostupné aj ako inteligentná pneumatika s nainštalovanými senzormi priamo od výrobcu. 

Dostupné aj ako pneumatika protektorovaná za studena.

Dostupné aj ako pneumatika protektorovaná za tepla.

* Dostupné od roku 2019.

Ďalšie informácie o pneumatikách Conti CrossTrac a o riešeniach a službách spoločnosti Continental 

nájdete na našej webovej stránke: https://www.continental-pneumatiky.sk/nakladne.
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