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VanContact™ Camper.
 >  En robust konstruktion höjer säkerheten  

i samband med tillfälligt ökad last enligt  
CP-standarderna.

 >  Suverän väghållning och bromsförmåga  
på torra vägar.

  >  Hög bromsverkan på våta och leriga vägar.

Köp minst 4 st nya VanContact™ Camper eller  
Vanco™ Camper däck från Continental till din husbil,  
så ingår Fri Vägassistans utan extra kostnad. 

 > Gäller i hela Europa i tre år från registreringsdatum.

 > Kostnadsfri assistans vid punktering eller obrukbara däck.

 > Montering av reservhjul eller bogsering – dygnet runt, året om.

 >  Garantin gäller endast om VanContact™ Camper  
eller Vanco™ Camper är monterade på husbil.

 >  Gäller ej ersättning för nytt däck, reparation av däck eller  
kringkostnader vid skada. 

Fri Vägassistans +46 (0) 31-775 80 66

Registrera dig genom anmälningstalongen i samband med köpet.
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Problem längs vägen?
Inga problem.

Nyhet!

Mobil livsstil  
med säkerhet.



Däckprestanda.

VanContact™ Camper 
Vanco™Camper = 100%

Livslängd 110%

Rullmotstånd 115%

Buller 100%

Körstabilitet 114%

Broms torrt 100%

Vattenplaning 100%

Broms vått 107%

Behåll kontrollen över väghållningen –
och ditt semesterhumör.

Continental däck för van.

Tekniska höjdpunkter.

Däck för campare och husbilar.

Hög bromsverkan på våta och leriga vägar.
Det höga antalet sajpningar maximerar mängden av greppkanter på vått vägunderlag och förbättrar därmed 
bromsförmågan på våta vägbanor. De V-formade mönsterspåren tillsammans med de breda tvärgående spåren 
transporterar vattnet effektivt från däckets mitt till utsidan, vilket ger ett säkert skydd mot vattenplaning. 

Stabilitet och väghållning för husbilar. 
Det är inte så länge sedan som husbilar utvecklades 
till avancerade fordon i en egen klass och därmed 
gjorde att drömmar om smidigt resande med stor 
frihet kunde förverkligas. Som en följd av detta är 
säkerhetskraven på specialdäcken för husbilar extra 
höga. Utmärkt stabilitet och fina väghållningsegen-
skaper garanterar individuella lösningar för säkra 
resor. För att göra det möjligt att ta med det bagage 
som behövs på resan måste däcken klara extremt 
höga belastningar och ha extra hög motståndskraft 
mot vittring och åldrande. Suverän väghållning och bromsförmåga på torra vägar.

 VanContact™ Camper är pålitilig när det gäller korta bromsavstånd på torra vägar. Dessutom är kör-
egenskaperna och stabiliteten utmärkt tack vare däckens goda styrrespons. De goda egenskaperna  
på torrt underlag beror på ribbmönstret och de stabila mönsterblocken på däckskuldrorna, vilka ökar  
styvheten i däcket.   

En robust konstruktion höjer säkerheten i samband med tillfälligt ökad last enligt CP-standarder. 
Genom att stärka däckkonstruktionen speciellt vad gäller materialen som används i slitbanan blir däcket 
mindre känsligt för överbelastning. Detta skydd uppfyller kraven enligt Camping Pneus-standarderna (CP) 
och höjer säkerheten vid användning av husbilen med ökad belastning.

Ojämn statisk belastning,  
exempelvis vattentank.

Ökad belastning bak, exempelvis  
cykelhållare.

Skiftande belastning pga  
centrifugalkraft och hög tyngd-
punkt, exempelvis i kurvor.

Lastfördelning i husbilar. 
Eftersom husbilar måste klara tung last är hanteringen av varierande, ojämn lastfördelning en faktor som är av kritisk 
betydelse för husbilens säkerhet. Därför är det ett måste att undvika att husbilen överlastas och att du kör försiktigt.  
VanContact™ Camper fungerar som ett flexibelt verktyg för att motverka överlastning och gör din resa säkrare.

Konsekvenser av Camping Pneu-standarden (CP). 
VanContact™ Camper som presenteras uppfyller alla krav som fastställts av husbilstillverkarna, specialmagasin  
om husbilar och för husbilsägare i CP-standarderna för husbilsdäck. Camping Pneu-däcken på bakaxeln har ett  
däcktryck som är 0,75 bar högre än däcken på framaxeln, och dessa däck kräver även speciella ventiler enligt  
tillverkarens anvisningar. Målen med CP-standarden är att:

 > Förhindra överbelastning av däcken vid ojämn viktfördelning.

 > Maximerad styvhet och stabilitet.

 > Förhindra slitage på däckfot/vulst.

 > Högre körsäkerhet.

Statisk belastning:
Normal bakvikt: 2.0 t

Dynamisk belastning:
Normal bakvikt: 2.0 tOjämnt belastade axlar:

Normal vikt: 3,5 t


