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Conti HAC 3
O pneu com a performance Continental

Parceiro ideal para todos os momentos do trabalho pesado, que
só um pneu com a tecnologia alemã da Continental poderia
oferecer. Seja dentro ou fora de estrada, o Conti HAC 3 supera
com muita facilidade até mesmo os terrenos mais severos.

Aplicação
do Pneu

Medida do Pneu

295/80R22.5

Índice de Carga

152/148

Índice de Velocidade

K

aplicado em todos os

Com Câmara / Sem Câmara

S/C

eixos do veículo: dianteiro,

Lonas

16

livre e de tração moderada.

Profundidade do Sulco (mm)

19

Aro Recomendado

8.25

Aro Admitido

9.0

misto, como canaviais e

Diâmetro Pneu Inflado (mm)

1073

madeireiras.

Largura Pneu Inflado (mm)

307

O Conti HAC 3 pode ser

Além disso, ele oferece
alto desempenho em
transporte do segmento

20%

Superior em
quilometragem

Novo Conti HAC 3

Tabela de Especificações

17%

Todas as
posições
de eixo.
Mais resistência
a picotamentos

Eixo de aplicação indicado
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Tecnologias
pensadas para o seu negócio

Carcaça reforçada

Otimização da banda de rodagem

• Conjunto de tecnologias
desenvolvidas para oferecer
maior resistência e
performance na operação.

• Sulcos mais largos que garantem maior
poder de tração e alta quilometragem.
• Sulcos laterais 3D que garantem maior
desempenho e dirigibilidade em
terrenos molhados.
• E
 strutura de bloco sólida que
proporciona maior durabilidade
em aplicações on/off road.

Cinta de aço reforçada

Air-Keep Inner-liner

• Construção que aumenta
a durabilidade estrutural.
• Menor resistência ao rolamento.
• Mínima variação entre a tensão
da banda de rodagem e o pacote de cintas.
• Alta resistência à abrasão e o desgaste irregular
na área do ombro.
• Aumento da quilometragem.

• Tecnologia patenteada, que melhora
no nível de nanotecnologia a retenção
de pressão interna dos pneus em 50%.
•M
 enor deformação e melhor padrão
de desgaste.
•P
 roteção interior contra o oxigênio
agressivo.
• Menor consumo de combustível.

Talão reforçado
• Aumento da durabilidade
estrutural através da sua
construção.
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Composto especial
•C
 omposto especial na banda de
rodagem que aumenta a
resistência a cortes e
picotamentos.
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Performance

para encarar a estrada

Conti HAC 3 vs
Modelo antecessor

02
120%
110%

01 - Expulsão de Pedras
02 - Performance KM

100%

01

03

90%

03 - Resistência a Picotamentos
04 - Desgaste Regular
05 - Recapabilidade
Novo Conti HAC 3
Modelo antecessor

05

04

Aplicação nos terrenos
Seja em estradas pavimentadas, terrenos mistos
ou fora da estrada, o Conti HAC 3 tem ótimo

Aplicação mista

comportamento, durabilidade e resistência.

O Conti HAC 3 é o pneu ideal para o trabalho misto de
alta severidade. Com uma banda de rodagem
desenvolvida especialmente para essa aplicação, possui
mais durabilidade e resistência ao picotamento. O que
leva a uma melhor quilometragem e recapabilidade.
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