
› Izjemno majhen kotalni upor, zahvaljujoč novi formuli gumene 
zmesi in posebnemu proizvodnemu procesu, kar pripomore k 
trajnostnemu zmanjšanju goriva in izpustov CO2

› Vrhunski oprijem in vozne lastnosti v vseh vremenskih 
razmerah zaradi robustnega profila, zasnovanega za regionalen 
promet

› Visoko število prevoženih kilometrov zaradi uravnotežene 
formule gumene zmesi

› Prefinjen vzorec profila za enakomerno obrabo

Nova pnevmatika Conti EcoRegional – zasnovana 
za zmanjšanje porabe in izpustov CO2.

Ko izkoristek goriva sreča 
vrhunske zmogljivosti.

Za prihranek goriva pri 
mešanih vožnjah na 
kratke in dolge razdalje.



* Na voljo v dimenzijah 315/70 R 22.5 & 385/55 R 22.5

W-utor nove generacije na 
zunanjem rebru za zmanjšan 
nastanek vdolbin in razpok 

zaradi sil, ki delujejo na 
pnevmatiko*

Globoki utori profila, katerih globina 
znaša 50 % širine reber, zmanjšajo 
možnost nastanka neenakomernih 
obrab in izboljšajo odvajanje vode 
za izboljšane vozne zmogljivosti v 

mokrem

Izboljšana zasnova površine 
za boljši oprijem v mokrem, 

enakomerno  obrabo in dolgo 
življenjsko dobo

Izdelava res dobre pnevmatike je kot 
priprava zelo dobrega obroka. Za 
popolno zadovoljstvo potrebujete 
namreč troje: dober recept, kakovostne 
sestavine in dovolj časa za pripravo. 
Zato smo za znižanje kotalnega upora 
pnevmatike Conti EcoRegional HS3 
uporabili postopek Conti Diamond 
Technique – dodelan proizvodni proces 
za pnevmatike, namenjene tovornim 
vozilom. Skladno z motom »vse dobro 
potrebuje svoj čas« – ki se nanaša 
na dolgotrajen postopek Diamond 
– to pomeni, da se pnevmatike 
Conti EcoRegional vulkanizirajo pri 
razmeroma nizkih temperaturah, kar 
pomeni, da vulkanizacija traja dlje. V 
kombinaciji s posebno formulo gumene 
zmesi, ki se uporablja tudi v  

pnevmatiki Conti Hybrid HS3, imajo 
tako različne sestavine, kot so polimeri 
in ogljikovi delci, več časa za reakcijo, 
torej se lahko učinkoviteje povežejo. 
Rezultat je manj notranjega trenja 
znotraj zmesi med vožnjo. Torej nastaja 
tudi manj toplote, kotalni upor pa se 
zniža. Znižajo pa se tudi poraba goriva 
in izpusti.

Vse dobro potrebuje svoj čas: proizvodni postopek 
Diamond za nizek kotalni upor

Conti EcoRegional HS3
Krmiljenje v pravo smer

Ali prevažate blago na kratke in dolge proge? Se dan za dnem soočate z neštetimi dostavnimi 
postanki, gostim prometom in vijugastimi, slabo vzdrževanimi cestami? Naj vam torej 
pomagamo vsaj tako, da vam olajšamo zniževanje stroškov goriva in zmanjševanje izpustov. 
Zato smo razvili novo pnevmatiko Conti EcoRegional. S profilom, ki je kot nalašč za kratke 
vožnje, te pnevmatike zagotavljajo enake neverjetne zmogljivosti kot priljubljena Conti Hybrid. 
S posebnim proizvodnim postopkom in novo formulo gumene zmesi smo dosegli nizek kotalni 
upor, ki bo močno zmanjšal vašo porabo goriva in ogljični odtis.

Lotite se zmanjševanja stroškov 
goriva in izpustov CO2.

Vse, kar potrebujete za 
izjemne vozne zmogljivosti 
na regionalnih cestah: 
zasnova profila pnevmatik 
za krmilno os



Zasnova z manjšim volumnom 
praznega prostora za manjše 

deformacije in več prevoženih 
kilometrov

Blokovna zasnova za 
zmanjšanje obrabe z 

manjšim stikom s tlemi, 
kar pripomore k bistveno 

večji kilometrini

3D-lamele za večjo 
stabilnost in trpežnost 

profila

Robovi z boljšim 
oprijemom za manj zdrsov

Regionalne ceste od pnevmatik 
zahtevajo izjemne vozne lastnosti, 
oprijem in varčnost. Zato smo razvili 
Conti EcoRegional HD3, pri kateri smo 
vzorec profila prevzeli od priznane 
pnevmatike Conti Hybrid HD3, da 
vam ponudimo vrhunske zmogljivosti 

na hribovitih, vijugastih cestah. Torej 
je profil enak, pa vendar drugačen 
zaradi nove formule gumene zmesi, 
optimizirane za izboljšan kotalni 
upor. Zdaj je ohranjanje vrhunskih 
zmogljivosti ob hkrati nižji porabi 
goriva in manjših izpustih CO2 še lažje.

Ni potrebe po spremembah utečenega sistema: priznan profil, 
zasnovan za regionalne ceste

Za izboljšanje izkoristka goriva in 
zmanjšanje izpustov CO2 smo razvili 
inovativno gumeno zmes za novo 
pnevmatiko Conti EcoRegional HD3, ki 
zagotavlja neverjetno uravnoteženost 
med življenjsko dobo pnevmatike in 
njenim kotalnim uporom na regionalnih 
cestah. Z inovativnimi polnili smo 
zagotovili optimalno interakcijo s 
polimeri v gumeni zmesi, ki so se lahko 
trdneje vezali na ta polnila. Zmes pa 
vsebuje tudi povsem nov polimer z 
izboljšano vezivnostjo, zaradi česar 
se bolje poveže z elementi polnil. 

Rezultat je optimalna povezanost med 
sestavinami zmesi, kar pripomore k 
manjšemu notranjemu trenju. 
To pa posledično pomeni manjši 
kotalni upor. Navsezadnje to 
ne bo samo razbremenilo vaše 
denarnice, ampak tudi okolje.

Zmanjšanje porabe goriva in izpustov še nikoli ni bilo tako 
preprosto: Revolucionarna gumena zmes za pogonsko os

Conti EcoRegional HD3
Usmerjamo prihodnost

Nova tehnologija 
Conti InterLock



www.continental-pnevmatike.si/transport

* Na voljo konec leta 2020
INa voljo tudi kot inteligentne pnevmatike, ki so že tovariško opremljene s senzorji

Dimenzija 
pnevmatike

LI/SI M+S T K N G I

315/70 R 22.5 156/150 L (154/150 M) • • C B 1 70 dB •

315/80 R 22.5 156/150 L (154/150 M) • • C B 1 70 dB •

295/80 R 22.5* 154/149 M • • C B 1 70 dB •

385/55 R 22.5 160 K (158 L) • • C B 1 71 dB •

385/65 R 22.5 164 K • • C B 1 71 dB •

Conti EcoRegional HS3

Dimenzija 
pnevmatike

LI/SI M+S T K N G I

315/70 R 22.5 154/150 L (152/148 M) • • C C 1 73 dB •

315/80 R 22.5 156/150 L (154/150 M) • • C C 1 73 dB •

295/80 R 22.5* 152/148 M • • C C 1 73 dB •

Conti EcoRegional HD3

Vaš posel. Vaša izbira.
Naj vam pomagamo izbrati.

Pripravite se na prihodnost s pravimi odločitvami že danes
EU je uvedla nove predpise o izpustih CO2 za proizvajalce 
tovornjakov. Čeprav te trenutno ne veljajo za upravitelje voznih 
parkov, prej ko slej pričakujemo nove predpise o izpustih. Več 
o tem:  
www.conti-truck-tires.com/vecto


