
Udržte se na silnici díky vynikajícímu brzdění zamokra 
a odolnosti vůči aquaplaningu.

Překonejte delší vzdálenosti s mimořádně nízkou 
spotřebou paliva.

Buďte v pohodě a užívejte si perfektní řízení na zasněžené 
nebo zledovatělé vozovce.

Nová WinterContact™ TS 870. 
Bezpečné řešení navržené v Německu, 
které si poradí s jakýmkoli typem zimy.

Všechny zimní pneumatiky 
jsou   stejné. Do té doby než 
ulice pokryje sníh.



Výkon.

Nová WinterContact™ TS 870. 
Zažijte víc než jen kus černé pneumatiky.
Svých pneumatik si po většinu času moc nevšímáte, že je to tak? To se ale může rychle změnit, když 
začne padat první sníh. Když uvážíte všechny ty nejrůznější výzvy, které zima přináší, je lepší důvěřovat 
pneumatice, jež přinese změnu – právě jako originální WinterContact™ TS 870.

Nezáleží na tom, jak daleko vás vaše zimní cesta zavede, tato pneumatika vás nenechá ve štychu. 
Díky mimořádně nízkému valivému odporu, který umožňuje naše flexibilní polymerní matrice, se můžete 
spolehnout na mimořádně vysoký kilometrový výkon – a už se jen těšit do své destinace.

Překonejte dlouhé vzdálenosti díky nízkému valivému odporu.

Protože zima není vždy jen krásně bílá, ale také mokrá a kluzká, vypracovali jsme technologii, která 
optimalizuje brzdnou dráhu zamokra, a dokonce zvládá aquaplaning. Díky naší struktuře dezénu
zabraňující aquaplaningu si budete vždy užívat pohodlnou jízdu – i kdyby padaly trakaře.

Důvěřujte tomu, co je vespod, bez ohledu na to, co padá shůry.

Když padá sníh a pokrývá ulice, můžete si být jisti, že naše směs CoolChili™ a nový koncept dezénu 
a lamel poskytnou spolehlivé ovládání a příjemné chování při řízení, takže si můžete svou zimní jízdu 
už jen užívat.

Když se na vozovce začne tvořit náledí, zachovejte chladnou hlavu.

Rozměr pneumatiky: 205/55 R 16 
Na základě interních testů.

WinterContact™ TS 870 
WinterContact™ TS 860 

Ekologicky významná kritéria
Bezpečnostně významná kritéria

Hodnoty podle štítků EU 
pro pneumatiky:
Spotřeba paliva: C
Přilnavost zamokra: B
Vnější hluk: 70 dB (B)

Handling na sněhu
       105  %

Brzdění 
na mokrém povrchu          

          102  %
Přilnavost na sněhu

       102  %

Brzdění na ledu                   
        103 %

Aquaplaning
        103 %

Kilometrový výkon 
     110  %

Valivý odpor    
      102  %

Výkon zasucha
Skládá se z: Handling na suchém 

povrchu 103 % a brzdění
na suchém povrchu 101 %

          102  %

Rozměry.

Rychlostní index:
H / T / V

Průměr v palcích:
14–17

Profilové číslo:
40–70

Šířka v mm:
155–225
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