
Udviklet til grusgraven.  
Og til vejen, der fører ned til den.

Knus din arbejdsbyrde både on og off-road  
med Conti CrossTrac dækløsninger. 



To verdener.  
Én løsning.
Når du kæmper  
med sten og stier,  
baner vi vejen.
Vej-vedligeholdelse, bygningskonstruktion og skovbrug. – transport til 
og fra byggepladser kan være hårdt arbejde. For at opnå succes skal 
du have udstyr du kan stole på – både on-og off-road samt dag ind og 
dag ud. Oplev det nye Conti CrossTrac dæksortiment, som er designet 
til at klare de mest udfordrende on-og off-road opgaver. Og drag 
fordel af ContiLifeCycle™, hvor vi kan genanvende dine karkasser og 
reducere dine samlede omkostninger.
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Hårde betingelser.  
Lange køreture. 
Conti CrossTrac.  
Fortsætter uden 
problemer.
Det nye Conti CrossTrac dæksortiment er designet baseret på den nyeste 
teknologi af lastvognsdæk og Continentals mangeårige erfaringer – velvidende 
at dækket skal imødekomme og opfylde kravene til de mange forskellige 
opgaver. Resultatet er balanceret fleksibilitet med en fremragende udholdenhed, 
trækkræft og robusthed som kan klare barske off-road betingelser såvel som 
behagelig kørsel.

Conti CrossTrac dækkene lever op til alle dine on-road 
krav: de sikrer en høj kilometerydelse, nem håndtering 
og et reduceret brændstofforbrug.

Conti CrossTrac dækkene har vist sig at være ægte 
arbejdsheste i alle former for off-road opgaver, også 
under svære forhold. Resultatet af udviklingen er 
en fremragende modstandskraft mod skære- og 
stikskader på dækkene. 

Fremragende på asfalt Ustoppelig – selv med huller og ujævnheder
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Kompleks udfordring.  
Kompetent løsning.

Conti CrossTrac dækkene er præcis, hvad din forretning har brug for – fleksible og 
tilpasningsdygtige. Plus, du nyder godt af en komplet løsning med Continental dæk: 
Conti CrossTrack dækkene er velegnede til løsninger med dæktryksovervågning 
med enten ContiConnect™ eller ContiPressureCheck™. Når dækkene er slidt ned, får 
de et nyt liv som en del af ContiLifeCycle™. 



Conti CrossTrac HS3 Conti CrossTrac HD3 Conti CrossTrac HT3

Smart på en  
hård måde.
Stærk trækkraft  
og alsidighed.

Drivhjul med stærk trækkraft

Conti CrossTrac HD3 dækkene har et retnings-

bestemt mønster, der sikrer en fremragende 

overførsel af trækkraft. Mønsteret egner til 

både on- og off-road kørsel. De nye gribekanter 

maksimerer off-road grebet og er mere sten- 

afvisende, mens de lange ribber gør dækket 

langt mere modstandsdygtigt.

Trailerhjul med høj kilometerydelse

Conti CrossTrac HT3 dækkene har et ekstra 

robust og slidstærkt skulderdesign med bedre 

tværgående stabilitet. Det fleksible mønster

tilpasser sig alle overflader, og minimerer 

faren for stik – og skæreskader.

Styrhjul med optimal håndtering

Conti CrossTrac HS3 dækkene har et optimeret

4-rillet design med lange ribber, som sørger

for at dækket har et ensartet fodaftryk . Det 

slidstærke dæk egner sig utrolig godt til både 

asfalteret vej såvel som på løse overflader.
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Normalt fører trækkraft-optimeret dækmønster med brede riller til mere og 
hurtigere slid på tørre asfalterede veje. Men med det innovative mønsterdesign 
og state-of-the-art gummiblandingen giver det nye Conti CrossTrac den ultimative 
balance mellem on- og off-road kørsel. 
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Carbon Black mod stikskader

En særlig type af aktiveret Carbon Black i
gummiblandingen sikrer styrke og stabilitet
mod stikskader.

Kombination af to verdener

Base-gummibladingen er designet til lav rullemod-
stand, mens cap-gummiblandingen er designet til opti-
mal trækkraft. Kombinationen af de to gummiblandin-
ger - cap og base - giver derfor et velbalanceret dæk. 

Naturlig modstandsdygtig

En høj andel af naturgummi garanterer 
enestående robusthed, og reducerer 
skæreskader.

Conti CrossTrac. Forbedringer på et øjeblik.

Rullemodstand

Kilometerydelse

Stik- og 
skæreskader

Regummiering

TrækkraftStenopsamling

Overbelastnings-
kapacitet

Bremsning 
på våd vej 

Vægt 105

110

95

100

90

HSC1

Conti CrossTrac HS3 315/80 R 22.5 NY!

Rullemodstand

Kilometerydelse

Stik- og 
skæreskader

Regummiering

TrækkraftStenopsamling

Overbelastnings-
kapacitet

Bremsning 
på våd vej 

Vægt
105

90

110

115

100

95

HSC1

Conti CrossTrac HS3 13 R 22.5 NY!

Rullemodstand

Kilometerydelse

Stik- og 
skæreskader

Regummiering

TrækkraftStenopsamling

Overbelastnings-
kapacitet

Bremsning 
på våd vej 

Vægt
105

90

110

115

100

95

HDC1

Conti CrossTrac HD3 13 R 22.5 NY!

Rullemodstand

Kilometerydelse

Stik- og 
skæreskader

Regummiering

TrækkraftStenopsamling

Overbelastnings-
kapacitet

Bremsning 
på våd vej 

Vægt
105

90

110

115

100

95

HDC1

Conti CrossTrac HD3 315/80 R 22.5 NY!

Naturgummi.
Aktiveret Carbon Black.

Rullemodstand

Kilometerydelse

Stik- og 
skæreskader

Regummiering

TrækkraftStenopsamling

Overbelastnings-
kapacitet

Bremsning 
på våd vej 

Vægt
105

90

110

115

100

95

HTC1

Conti CrossTrac HT3 385/65 R 22.5 NY!
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Først nedslidt. 
Så regummieret.
Conti CrossTrac dækkene 
lever længere. 

Langtidslevende karkasse

Den langtidslevende karkasse, med fremragende
strukturel stabilitet, er én af grundene til hvorfor 
Continental dæk er mere økonomiske. Mere gummi 
i kontaktområdet tilføjer et nyt lag af beskyttelse, 
og reducerer risikoen for punkteringer. 

1 Forstærket kanttråd

Den nye forstærkede gummiblanding reducerer 
slitagen på materialet. Den forstærkede kanttråd 
garanterer en optimal belastningsfordeling under 
alle belastningsforhold. 

2

1

Førsteklasses gummiblanding, masser af ekspertise plus ekstra gummi.  
Det er hvad Conti CrossTrac dækkene er lavet af. Takket være den robuste karkasse 
lever disse dæk meget længere end et enkelt dæk-liv. 
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Klar til regummiering? 
Velkommen til

Continentals avancerede løsninger til varm- og kold-regummiering giver ekstra 
kilometerydelse i det andet eller tredje liv. Dette vil ikke kun være en fordel for 
dit budget, men også for miljøet – at genanvende karkassen reducerer forbruget 
energi og ressourcer.

– en kølig 
beregning

– for en glødende 
præstation

Continentals sortiment af koldbaner er baseret på ny 
teknologi. Regummering foregår kun i et certificeret 
partnernetværk for at sikre den bedste kvalitet af 
både proces og produkt. 

Når et varm-regummieret dæk bliver produceret, bliver 
det fornyet fra kanttråd til kanttråd og anvender den 
samme teknologi som i nye Continental dæk. Hvert 
eneste ContiRe™ dæk er grundigt kvalitetstestet, og er 
omfattet af den samme garanti som et nyt dæk.



Continentals dæksensorer er kernen i både ContiPressureCheck™ og ContiConnect™, som er Continentals digitale system til dæktryksovervågning. 

De intelligente sensorer måler konstant temperatur og lufttryk inde i dækket og dataene bliver vist – ligegyldigt om det er inde i førerhuset eller om 

det er på en webportal, der viser dataene for flåden.
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Lavt lufttryk i dækkene er hovedårsagen til nedbrud og service-opkald.

Men, vidste du også, at med 20% for lavt lufttryk bliver levetiden for 
karkassen samtidig reduceret med 30%?  

Derfor vil det korrekte lufttryk og temperatur i dækkene reducere 
dækslitage og omkostningerne – samt maksimere levetiden.

Klar til fremtiden – med intelligente sensorer inde i dækket.

Tag det til  
næste niveau.
Med digital  
dæktryksovervågning.

Continentals Conti CrossTrac dækløsninger
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For mere information om Conti CrossTrac dæk, Continental løsninger og services kan 
vores hjemmeside besøges: www.continental-daek.dk/transport

CrossTrac HS3

Styrhjul LI / SI M+S/3PMSF

385/65 R 22.5 160 K (158 L) M+S

295/80 R 22.5 * 152/148 K M+S

315/80 R 22.5 156/150 K M+S 

13 R 22.5 156/150 K M+S

CrossTrac HT3

Trailerhjul LI / SI M+S/3PMSF

385/65 R 22.5 160 K (158 L) M+S

CrossTrac HD3

Drivhjul LI / SI M+S/3PMSF

295/80 R 22.5 * 152/148 K M+S/3PMSF

315/80 R 22.5 156/150 K M+S/3PMSF

13 R 22.5 156/150 K M+S/3PMSF

Passer til din flåde. 
Find dit Conti CrossTrac dæk.

Kan bestilles som et intelligent dæk, hvor dæktrykssensorer allerede er  
fabriksmonteret i dækket. 
Kan bestilles som kold-regummieret dæk (på nuværende tidspunkt ikke i Danmark) 
Kan bestilles som varm-regummieret dæk. 

* Tilgængelig i 2019.
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Continental Dæk Danmark A/S

Banemarksvej 50.E.1.sal

2605 Brøndby

www.continental-daek.dk/transport


