Jazda bez obáv:
i na snehu a ľade
HDW 2 COACH – ideálna
do zimného počasia.
Blato + sneh

3PMSF

Zimná
pneumatika
Continental

HDW 2 COACH 295/80 R 22.5
Zimná pneumatika pre hnaciu nápravu

D

B

76dB / 2

Navrhnutá tak, aby vás dostala do cieľa cesty aj v najtvrdších
zimných podmienkach – bezpečne, včas a komfortne.
Pri preprave osôb je bezpečnosť cestnej premávky prvoradá. Preto v zime,
na zasnežených a zľadovatených cestách, nie je nič dôležitejšie ako efektívny
prenos ťažnej sily medzi pneumatikou a vozovkou. Continental má viac ako
80 rokov skúseností s výrobou zimných pneumatík, ktoré sa teraz zúročili pri
návrhu novej pneumatiky HDW 2 COACH. Novinka zaisťuje maximálnu bezpečnosť
v zime vďaka inteligentnej synergickej kombinácii hlbokých drážok a 3D lamiel
so špeciálnymi hnacími lamelami. Výsledkom je maximálna priľnavosť a prenos
ťažnej sily medzi pneumatikou a vozovkou, čo umožní hladkú jazdu topiacim sa
alebo ujazdeným snehom i ľadom.
Vďaka svojej inovatívnej technológii zmesi a konštrukcii dezénu je zaistená
vysoká tuhosť behúňa a bočníc, čo jej dáva vynikajúcu robustnosť, minimalizuje
poškodenie pri kontakte s obrubníkmi a súčasne zaisťuje pohodlnú jazdu a komfort
pre cestujúcich.
Pneumatika HDW 2 COACH dopĺňa produktový rad, ktorý v súčasnosti zahŕňa aj
pneumatiku HSW 2 COACH pre riadenú nápravu.

Opotrebenie behúňa
100 %

75 %

50 %

Optimalizovaná na
sneh a ľad



Zimné pneumatiky Continental –
výrazne prekračujú požiadavky
normy 3PMSF

Bezpečnosť
na prvom mieste



Vynikajúci brzdný a trakčný výkon
na cestách v zimných podmienkach

Vynikajúca možnosť
opätovného
protektorovania



Vynikajúca možnosť opätovného
protektorovania vďaka
robustnému plášťu pneumatiky

25 %

Pre ešte väčšie bezpečie:
monitoring tlaku
a teploty pneumatík
ContiPressureCheck.
Vynikajúca priľnavosť a prenos ťažnej sily medzi pneumatikou a vozovkou vďaka inovatívnemu
dizajnu behúňa s vysokým počtom lamiel a hrán – dokonca i pri opotrebení behúňa.
Pneumatika HDW 2 COACH je špeciálna zimná pneumatika špecificky navrhnutá na optimálny výkon v náročných zimných podmienkach.
Nedoporučujeme jej celoročné používanie.
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