
Den nye  
standard
enhanced by German technology.

EcoContact™ 6 

KØB DET HER

Ny innovativ 
Green Chili™ 2.0 
gummiblanding



Tekniske detaljer:

Vi giver din bil det bedste fra 
vores udviklingsafdeling.

Dækydelse:

Dækdimensioner:

Dækbredde i mm Profil Fælgstørrelse i tommer Hastighedskode
145–315 Series 30–80 13–22 T–Y

EcoContact™ 6 
ContiEcoContact™ 5 = 100%
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Brændstofeffektivt dæk der tilpasser sig bedre til vejbanen med en forbedret opbygning og gummiblanding.
EcoContact™ 6 rammer den optimale balance mellem opbygning, geometri og dækvolume. De højte-
knologiske forbindelser med optimerede polymer sammensætninger mellem silica og gummi, giver den
perfekte balance mellem fleksibilitet og stivhed, hvilket fører til et mere reaktivt dæk. Dette muliggør
en optimal tilpasning til forskellige vejforhold, som i sidste ende forbedrer dækkets rullemodstand og
brændstofforbrug.

Stærk forbedret kilometerydelse med den nye Green Chili™ 2.0 gummiblanding.
Den avancerede Green Chili™ 2.0 gummiblanding tilpasser sig vejbanen, samtidig med at deformationen
og varmeopbygningen reduceres. Green Chili™ 2.0 giver et bedre brændstofforbrug og bedre kilometer-
ydelse, samt reduktion af CO2-udledning. Reduktion af gummitabet gennem hele dækkets levetid, på
grund af den store fleksibilitet i gummiet med innovative tilsætningsstoffer, giver flere kilometer i hvert
dæk og mindre miljøbelastning.

Optimeret køreoplevelse med bedre greb og håndtering.
EcoContact™ 6 tilbyder et skræddersyet mønster med en god tilpasning mellem bredden og antallet af
riller. Det resulterer i en overlegen ydeevne både på tør og våd vej, som øger sikkerheden yderligere 
ved blandt andet vognbaneskift. Takket være den innovative asymmetriske rulle- og lamelgeometri 
holder dækket kontakten med vejen.

Den nye generation af Green Chili™ giver stærk forbedret ydelse 
og adgang til den mest avancerede teknologi indenfor Eco dæk:

Rullemodstand 
115%

Akvaplaning 
95%

Håndtering 
117%

Støj 
100%

Bremsning  
på våd vej 

106%

Kilometerydelse 
120%

Bremsning  
på tør vej 

102%

Stærk ydelse, til et stort udvalg af biler.


