
› Minimální valivý odpor díky nové receptuře směsi 
a speciálnímu výrobnímu procesu, který přináší úspory paliv 
a emisí CO

2

› Maximální záběr a špičková ovladatelnost  za všech 
povětrnostních podmínek díky robustnímu dezénu, 
určenému pro regionální silnice

› Vysoký kilometrový výkon díky vyváženému složení směsi

› Vylepšený dezén pro rovnoměrné opotřebení

Nová Conti EcoRegional – navržena pro 
nízkou spotřebu paliva a redukci emisí CO

2
.

Kde se setkává nízká spotřeba 
a silný výkon.

Úspora paliva při
smíšených regionálních 
a dálkových jízdách



* dostupné rozměry 315/70 R 22.5 & 385/55 R 22.5

W-drážky nové 
generace ve vnějším 

žebru pro méně prasklin 
v drážkách*

Technologie hlubokých kapsičkových 
lamel, které zabírají 50 % šířky 

dezénového bloku, minimalizuje 
nerovnoměrné opotřebení a zvyšuje 

odvod vody pro zlepšený výkon za mokra

Vylepšený dezén pro 
skvělou přilnavost 

za mokra, nižší 
opotřebení a vysoký 
kilometrový výkon

Vyrobit opravdu dobrou pneumatiku 
je stejné jako vaření opravdu dobrého 
jídla. Pro úspěch potřebujete tři 
věci:  dobrý recept, vysokou kvalitu 
surovin a vaření s láskou. To je důvod, 
proč jsme pro dosažení nižšího 
valivého odporu pneumatiky Conti 
EcoRegional HS3 použili doslova 
diamantovou technologii – rafinovaný 
výrobní postup určený speciálně 
pro nákladní pneumatiky. V souladu 
s heslem „dobré věci vyžadují čas“ 
– což platí i pro vznik diamantů – 
u nové pneumatiky Conti EcoRegional 
probíhá vulkanizace za relativně 
nízké teploty a trvá tedy delší dobu. 

V kombinaci se speciálním složením 
směsi, použité už u pneumatiky Conti 
Hybrid HS3, to poskytuje také delší 
čas pro vzájemnou reakci polymerů 
a uhlíkových částic, které se tím 
pádem účinněji propojí. Výsledkem je 
menší pnutí směsi. Pokud je nákladní 
vůz na silnici, dochází v pneumatice 
k menšímu hromadění tepla a nižšímu 
valivému odporu – což ve finále 
znamená nižší spotřebu PHM 
a redukované emise.

Dobré věci potřebují čas: „diamantový” 
výrobní proces pro nižší valivý odpor

Conti EcoRegional HS3
Cesta správným směrem

Přeprava zboží po regionálních, ale i dálkových trasách? S celou řadou zastávek, hustým 
provozem a klikatými, špatně udržovanými silnicemi? To nejmenší, co pro vás můžeme 
udělat, je snížit náklady na palivo. S tím následně souvisí i snížení emisí. Proto jsme vyvinuli 
nový Conti EcoRegional. Díky dezénu, který je optimalizovaný pro regionální provoz, 
dosahuje nová pneumatika stejného výkonu jako u prověřeného ContiHybrid. Speciální 
výrobní proces společně s novou směsí zajišťuje nízký valivý odpor, který následně 
optimalizuje spotřebu paliva a tím přináší snížení celkové uhlíkové stopy.

Snížení spotřeby PHM a emisí CO2: 
řekněte ano! 

Vše, co potřebujete 
pro silný výkon 
na regionálních silnicích:
dezén pro řízenou nápravu



Tzv. „Low void” design má 
za následek menší deformaci 

a vyšší počet najetých kilometrů 

Konstrukce bloku snižuje 
opotřebení snížením 
kontaktní plochy pro 

dosažení výrazně více 
ujetých kilometrů

3D lamely zesilují 
stabilitu běhounu a jeho 

životnost

Více záběrových hran
přináší lepší trakci

Regionální silnice vyžadují od vašich 
pneumatik výjimečnou ovladatelnost, 
přilnavost a mnoho ujetých kilometrů. 
Proto, když jsme vyvíjeli Conti 
EcoRegional HD3, převzali sme 
prověřený dezén Conti Hybrid HD3, 
díky kterému vám nabídneme nejlepší  

výkon na kopcích a klikatých silnicích. 
S jeho novou směsí, optimalizovanou 
pro nízký valivý odpor, je dezén stejný 
a zároveň odlišný. Udržení vysokého 
výkonu při současném snížení 
spotřeby paliva a emisí CO

2
 se ale 

stalo jednodušším.

Nikdy neměňte to, co funguje:  
Proslulý dezén pro regionální silnice

Pro zlepšení palivové efektivity 
a snížení emisí CO

2
 jsme vyvinuli 

inovativní směs pro nový Conti 
EcoRegional HD3. Přináší dříve 
nedosažitelnou rovnováhu mezi 
ujetými kilometry a valivým odporem 
této pneumatiky, která je určena 
pro použití v regionální dopravě. 
Použili jsme inovativní materiály, 
které zajišťují optimální interakci 
s polymery ve směsi a umožňují tak 
jejich pevné propojení.  

Díky tomu, že směs obsahuje 
nový polymer s lepšími vazebními 
vlastnostmi, je zajištěna 
optimální vazba všech přísad 
směsi s optimálním vnitřním 
pnutím, což se promítá 
do nižšího valivého odporu. 
To v konečném důsledku 
pocítí nejen vaše peněženka, 
ale i životní prostředí

Snížení spotřeby paliva a emisí nebylo nikdy tak jednoduché:
nová směs běhounu pneumatik  pro hnanou nápravu

Conti EcoRegional HD3
Cesta budoucnosti

Nová technologie  
Conti InterLock



www.continental.cz 

* K dispozici ve 4. čtvrtletí 2020
I K dispozici také jako inteligentní pneumatiky, vybavené senzory pneumatik 

již ve výrobě.

Conti EcoRegional HS3

Conti EcoRegional HD3

Vaše firma. Vaše volba.
Pomůžeme vám vybrat.

Rozměr pláště 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 •

Rozměr pláště 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 •

Připravte se na zítřek tím, že již dnes učiníte správné 
rozhodnutí. EU zavedla nová pravidla pro emise CO

2
 pro 

výrobce nákladních vozidel. I když v současné době neplatí 
pro provozovatele vozových parků, očekávají se další 
předpisy o emisích již zanedlouho. Další informace:  
www.conti-truck-tires.com/vecto


