
› Minimálny valivý odpor vďaka novej receptúre zmesi 
a špeciálnemu výrobnému procesu, ktorý prináša úspory 
palív a emisií CO
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› Maximálny záber a špičková ovládateľnosť za všetkých 
poveternostných podmienok vďaka robustnému dezénu, 
určenému pre regionálne cesty

› Vysoký kilometrový výkon vďaka vyváženému zloženiu zmesi

› Vylepšený dezén pre rovnomerné opotrebenie

Nová Conti EcoRegional – navrhnutá pre
nízku spotrebu paliva a redukciu emisií CO

2
.

Kde sa stretáva nízka spotreba
a silný výkon

Úspora paliva pri
zmiešaných regionálnych
a diaľkových jazdách



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

W-drážky novej
generácie vo vonkajšom
rebre pre menej prasklín

v drážkach

Technológia hlbokých kapsičkových
lamiel, ktoré zaberajú 50 % šírky

dezénovej bloku, minimalizuje
nerovnomerné opotrebovanie a zvyšuje

odvod vody pre zlepšený výkon za mokra

Vylepšený dezén pre
skvelú priľnavosť
za mokra, nižšie

opotrebenie a vysoký
kilometrový výkon

Vyrobiť naozaj dobrú pneumatiku je 
rovnaké ako varenie naozaj dobrého 
jedla. Pre úspech potrebujete tri 
veci: dobrý recept, vysokú kvalitu 
surovín a varenie s láskou. To je 
dôvod, prečo sme na dosiahnutie 
nižšieho valivého odporu pneumatiky 
Conti EcoRegional HS3 použili doslova 
diamantovú technológiu – rafinovaný 
výrobný postup určený špeciálne 
pre nákladné pneumatiky. V súlade 
s heslom „dobré veci vyžadujú čas” – čo 
platí aj pre vznik diamantov – u novej 
pneumatiky Conti EcoRegional prebieha 
vulkanizácia za relatívne nízkej teploty 
a trvá teda dlhšiu dobu. V kombinácii 

so špeciálnym zložením zmesi, použitej 
už u pneumatiky Conti Hybrid HS3, to 
poskytuje tiež dlhší čas pre vzájomnú 
reakciu polymérov a uhlíkových častíc, 
ktoré sa tým pádom účinnejšie prepoja. 
Výsledkom je menšie pnutie zmesi. 
Pokiaľ je nákladné vozidlo na ceste, 
dochádza v pneumatike k menšiemu 
hromadeniu tepla a nižšiemu valivému 
odporu – čo vo finále znamená nižšiu 
spotrebu PHM a redukované 
emisie.

Dobré veci potrebujú čas: „diamantový” 
výrobný proces pre nižší valivý odpor

Conti EcoRegional HS3
Cesta správnym smerom

Preprava tovaru po regionálnych, ale aj diaľkových trasách? S celým radom zastávok, hustou 
premávkou a kľukatými, zle udržiavanými cestami? To najmenšie, čo pre vás môžeme urobiť, 
je znížiť náklady na palivo. S tým následne súvisí aj zníženie emisií. Preto sme vyvinuli 
nový Conti EcoRegional. Vďaka dezénu, ktorý je optimalizovaný pre regionálnu prevádzku, 
dosahuje nová pneumatika rovnaký výkon ako u prevereného ContiHybrid. Špeciálny 
výrobný proces spoločne s novou zmesou zaisťuje nízky valivý odpor, ktorý následne 
optimalizuje spotrebu paliva a tým prináša zníženie celkovej uhlíkovej stopy.

Povedzte áno zníženiu spotreby PHM 
a emisií CO2. 

Všetko, čo potrebujete
pre silný výkon
na regionálnych cestách:
dezén pre riadenú nápravu



Tzv. „Low void” dizajn má za následok 
menšiu deformáciu a vyšší počet 

najazdených kilometrov 

Konštrukcia bloku znižuje
opotrebenie zmenšením

kontaktnej plochy pre
dosiahnutie výrazne viac
najazdených kilometrov

3D lamely zosilňujú
stabilitu behúňa a jeho

životnosť

Viac záberových hrán
prináša lepšiu trakciu

Regionálne cesty vyžadujú od vašich 
pneumatík výnimočnú ovládateľnosť, 
priľnavosť a mnoho najazdených 
kilometrov. Preto, keď sme vyvíjali 
Conti EcoRegional HD3, prevzali sme 
preverený dezén Conti Hybrid HD3, 
vďaka ktorému vám ponúkneme 
najlepší výkon na kopcoch 

a kľukatých cestách. S jeho novou 
zmesou, optimalizovanou pre nízky 
valivý odpor, je dezén rovnaký 
a zároveň odlišný. Udržanie 
vysokého výkonu pri súčasnom 
znížení spotreby paliva a emisií CO

2
 

sa ale stalo jednoduchším

Nikdy nemeňte to, čo funguje:
Preslávený dezén pre regionálne cesty

Pre zlepšenie palivovej efektívnosti 
a zníženie emisií CO
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 sme vyvinuli 

inovatívnu zmes pre nový 
Conti EcoRegional HD3. 
Prináša skôr nedosiahnuteľnú 
rovnováhu medzi najazdenými 
kilometrami a valivým odporom 
u tejto pneumatiky, ktorá je určená 
na použitie v regionálnej doprave. 
Použili sme inovatívne materiály, 
ktoré zaisťujú optimálnu interakciu 
s polymérmi v zmesi a umožňujú tak 
ich pevné prepojenie. Vďaka tomu, 

že zmes obsahuje nový polymér 
s lepšími väzbovými vlastnosťami, je 
zaistené vynikajúce prepojenie 
všetkých prísad zmesi 
s optimálnym vnútorným 
pnutím, čo sa premieta 
do nižšieho valivého odporu. 
To v konečnom dôsledku 
pocíti nielen vaša peňaženka, 
ale aj životné prostredie

Zníženie spotreby paliva a emisií nebolo nikdy tak jednoduché:
nová zmes behúňa pneumatík pre hnanú nápravu

Conti EcoRegional HD3
Cesta budúcnosti

Nová technológia 
Conti InterLock



www.continental.sk

* K dispozícii v 4. štvrťroku 2020
I K dispozícii aj ako inteligentné pneumatiky, vybavené senzormi 

už vo výrobe

Conti EcoRegional HS3

Conti EcoRegional HD3

Vaša firma. Vaša voľba.
Pomôžeme vám vybrať.

Rozmer plášťa 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 •

Rozmer plášťa 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 •

Pripravte sa na zajtrajšok tým, že už dnes urobíte správne
rozhodnutie. EÚ zaviedla nové pravidlá pre emisie CO
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 pre

výrobcov nákladných vozidiel. Aj keď v súčasnej dobe 
neplatia pre prevádzkovateľov vozových parkov, očakávajú 
sa ďalšie predpisy o emisiách už onedlho. Ďalšie informácie  
www.conti-truck-tires.com/vecto


