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Tlačová správa 

CONTINENTAL: SPORTATTACK 4 VÍŤAZOM TESTU 

ŠPORTOVÝCH PNEU V RAKÚSKOM ČASOPISE 

MOTORRAD 

• Continental ContiSportAttack 4 získala odporúčanie na nákup (víťaz testu) 

Na rakúskom okruhu ÖAMTC "Driving Center" Merchtrenk zorganizoval časopis Motorrad 

test športových pneumatík na motocykli KTM 790 Duke (MY 2020), v ktorom na plnej čiare 

zvíťazila tohtoročná novinka značky Continental: ContiSportAttack 4. V teste boli pneumatiky 

rozmeru 120/70 ZR 17 & 180/55 ZR 17. Časopis usporiadal test spoločne s rakúskou 

značkou KTM, ktorá sa teší veľkej obľube aj v Slovenskej republike a išlo o kombináciu 

objektívnych aj subjektívnych výsledkov celej rady testov - jeden z nich bol test na slepo, 

kedy testovací jazdec nevedel, na akej značke pneumatík jazdí.  

Testy boli skutočne komplexné a zamerali sa na porovnanie snáď všetkých možných 
vlastností pneumatík a ich vplyvu na jazdu: 
 
1. Hmotnosť pneumatiky:handling - špeciálna predná pneumatika 

2. Teplota: zahrievanie pneumatík v strede a boku plášťa a schopnosť zahriať sa + 

priľnavosť a & handling 

3. Brzdný výkon (z rýchlosti 100 km/h na 0) na mokrej a suchej vozovke (ABS): priľnavosť 

stredovej časti pneu 

4. Priľnavosť v zákrutách (sucho a mokro): zmes + konštrukcia kostry - bolo merané, kedy 

pneumatika začala kĺzať 

5. Handling (sucho a mokro): handling - zrýchlenie, najvyššia rýchlosť, sily pri riadení, 

meranie vlastností handlingu 

6. Tlmiace vlastnosti: nový test, jazda cez schod, ktorý imituje výmole 

ContiSportAttack 4 v teste bodoval. Je najrýchlejší v oblasti zahrievanie plášťa - s veľkým 

odstupom od ostatných testovaných pneumatík - čo zaručuje perfektný výkon už od začiatku 

jazdy! V kategórii brzdný výkon získali ako na suchej, tak aj na mokrej vozovke druhé miesto, 

čo zaručilo pneumatikám Continental označenie najlepšie vo svojej triede - spoločne s 

plášťami Bridgestone.  

Záverečné hodnotenie pneu ContiSportAttack 4: 

- Majú perfektnú priľnavosť od začiatku jazdy - ideálny pre nízke teploty 

- Môžete im veriť pri náklone, stále si zachovávajú vynikajúcu ovládateľnosť - žiadna 

pneumatika nie je lepšia, bez ohľadu na to, či je povrch suchý alebo mokrý 
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Bodovanie (max. 10 bodov): ContiSportAttack 4 

 

Priľnavosť za studena: 10 

Priľnavosť po zahriatí: 9 

Zahrievanie: 10 

Handling: 10 

Dôvera v extrémnych náklonoch (predná / zadná: 10/10 

Dôvera na mokrej vozovke: 10 

Brzdy na suchu: 9 

Brzdy na mokrej vozovke: 9 

Tlmenie / Komfort: 7 

Víťazi testov boli v tomto prípade dvaja: Conti SportAttack4: neprekonateľná v kategórii 

zahrievania a handlingu. Bridgestone S22: lepšia priľnavosť pri jazde na hrane a presnosť 

riadenia.  

 
Continental vyvíja technológie a služby, ktoré určujú trendy, pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí 
a ich tovarov. Technologická spoločnosť založená v roku 1871 ponúka bezpečné, efektívne, 
inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, dopravu a prepravu. Spoločnosť 
Continental dosiahla v roku 2018 predbežný obrat vo výške 44,5 miliárd eur a momentálne 
zamestnáva okolo 240 000 zamestnancov v 59 krajinách a trhoch sveta. 

Divízia pneumatík má v súčasnej dobe viac ako 24 výrobných a vývojových miest po celom svete. 
Ako jeden z popredných svetových výrobcov pneumatík, ktorý zamestnáva okolo 56 000 
zamestnancov, generovala v roku 2018 predbežné tržby vo výške 11,4 miliard €. Continental sa 
v oblasti výroby pneumatík radí medzi technologických lídrov a ponúka veľké množstvo produktov pre 
osobné aj nákladné automobily a jednostopové vozidlá. Prostredníctvom neustálych investícií do 
výskumu a vývoja zásadným spôsobom prispieva k zabezpečeniu nákladovo efektívnej a ekologickej 
mobilite zákazníkov. Portfólio divízie pneumatík obsahuje tiež služby zamerané na obchod 
s pneumatikami a použitie vo flotilách, rovnako ako digitálne systémy riadenia pre pneumatiky 
nákladných vozidiel. 

Continental AG je v Českej republike zastúpený výrobnými a predajnými jednotkami v Adršpachu, 
Brandýse nad Labem, Frenštáte pod Radhoštěm, Jičíne, Otrokoviciach a Trutnove. Slovenskú 
republiku zastupujú výrobné závody Púchov, Zvolen, Partizánske a Dolné Vestenice. Celkom v Česku 
a na Slovensku koncern Continental AG zamestnáva približne 19 000 pracovníkov. V rámci 
slovenského trhu patria do portfólia spoločnosti Continental Barum s.r.o. pneumatiky Continental, 
Barum, Uniroyal, Semperit, Matador a General Tire. 
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Kontakty pre médiá 

AMI Communications Slovakia  Continental Barum s.r.o. 
Tomáš Stupavský    Magda Nagy 
Account Manager                    Marketing Division 
Email: tomas.stupavsky@amic.sk  Email: magda.nagy@continental.cz 
Tel.:  (+421) 2 524 985 49   Tel.: +420 724 540 968 
 

Odkazy 

www.continental.sk  

www.continental-corporation.com 

 
Databáza online médií:  http://mediacenter.conti-online.com  
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