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Genişletilmiş Mobilite Sistemleri 
 

1) Continental SSR (Run Flat) Özellikli Lastikler  
 

 
SSR sistemi Continental tarafından özellikle 
düşük profilli lastikler için geliştirilen, tüm 
standart jantlarla uyumlu, lastiğin patlamasına 
rağmen yol almasını sağlayan bir teknolojidir. 
 
SSR lastik, lastik patladığında lastik yanağının 
ezilmesini önleyerek sürücünün 80 km/h azami 
hız ile 80 km’ye kadar yol almasını sağlayan 
güçlendirilmiş lastik yanağına sahiptir. 

 
 Ayrıca yedek lastik ihtiyacını ortadan kaldırdığı gibi aracın asgari ağırlığının azalmasına, bagaj 
hacminin artmasına ve dolaylı olarak araç yakıt sarfiyatının azalmasına destek olur. 
 
Kullanımı:  
Araç üreticisinin belirlemiş olduğu kullanım talimatlarına uyunuz. Eğer araç üreticisi SSR lastik 
kullanımını önermiyor ise kesinlikle aracınızda kullanmayınız. Değişim esnasında araç üreticisinin 
belirlemiş olduğu ebat bilgilerini göz ardı etmeden en az 2 (aynı aksta kullanılmak üzere) adet 
lastiği değiştiriniz. Tüm lastiklerinizin “SSR” özellikli olmasına dikkat ediniz. 
 
SSR lastiklerin yanak bölgesi daha dayanıklı ve sert olduğu için lastik uzmanları tarafından uygun 
ekipmanlar ile sökülmeli ve takılmalıdır. Lastikler araca monte edildikten sonra araç üreticisinin 
belirlemiş olduğu hava basıncı uygulanmalıdır. 

 
DİKKAT! 

 
SSR lastiklerin görevi lastik hava 
kaybettiğinde aracın hakimiyetini 
sağlamak ve aracı güvenli bir şekilde 
en yakın servis noktasına 
götürebilmektir. 
 
SSR lastikler tamir edilmemelidir! 
 

 
Aracın yükünü taşıyan lastik değil, lastiğin içerisindeki basınçlı havadır. SSR lastik hava 
kaybettiğinde lastik yanağında bulunan destek yapısı üzerinde yürür.  
 
Yukarıdaki fotoğrafta üzerinde havasız yürümüş bir SSR lastiğin kesitini görebilirsiniz. Lastik her 
ne kadar dışarıdan sağlam ve kullanılabilir görünse de iç yapısında hasar olabilir ve bu hasar 
kullanım esnasında lastiğin parçalanmasına ve ciddi kazalara neden olabilir. Lastiğin iç yapısında 
meydana gelen bu hasar ancak x-ray cihazları ile fark edilebilir. Bu yüzden üzerinde havasız 
yürünmüş SSR lastikler tamir edilmemeli ve kullanılmamalıdır. 
 
 
 
 

Teknik Servis Bülteni 
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2) ContiSeal Özellikli Lastikler 
 

 
ContiSeal, hasarlı lastik sırtını tamir etmek için 
tasarlanmış bir Continental teknolojisidir. Çivi gibi 
yabancı cisimlerin lastiğe girmesi halinde ani hava 
kaybı yaşanmaz ve kaza riski minimize edilir. 
Ayrıca yol kenarında durup lastik değiştirmeye 
gerek kalmadan yola devam edilebilir. Delici cisim 
yerinden çıksa bile ContiSeal teknolojisi sayesinde 
hava kaybı yaşanmaz. 
 
ContiSeal lastik, lastik sırtının içini kaplayan 
yapışkan, zift görünümlü bir tabaka içerir. Herhangi 
bir delici cismin lastiğe isabet etmesinin hemen 
ardından (sırt bölgesinde 5 mm çapına kadar) seal 
malzeme kapatıcı etki yaratır. Bu sayede lastiğin 

havasını muhafaza etmesini ve aracınızın 
hareketine devam etmesini sağlar.  
 
 
Kullanımı: 
 
ContiSeal özellikli lastikler tüm araç ve jant kullanımlarına uyumludur. ContiSeal özelliği gereği 
lastiğin sırtından aldığı 5mm çapına kadar hasarlarda hava kaybını önler ve belirli bir süre 
kullanıma devam edilmesini sağlar.  

 
 

Lastiklerin belirli aralıklarla incelenmesi, sırtında 
tespit edilen yabancı maddelerin sökülmesi ve 
tamir edilmesi gerekmektedir. Lastiğin sırtındaki 
yabancı madde sökülmez ise araç hareket ettiği 
sürece lastiğe hasar vermeye devam edebilir 
hatta lastiği tamir edilemez ve kullanılamaz hale 
getirebilir. 
 
ContiSeal özelliği lastiğin hasar aldığı an hava 
kaybetmesini önler. Bunun yanında lastiğin 
aldığı hasar lastiğin yapısını ve dayanıklılığını 

olumsuz etkileyebilir.  
 
Hasar almış lastik, lastik uzmanları tarafından incelenmeli, tamir yöntemi belirlendikten sonra 
uygun ekipmanlar ile tamiri gerçekleştirilmelidir.  
 
ContiSeal özellikli lastiklerin tamiri hakkında daha detaylı bilgiyi “ContiSeal Tamir Servis Bülteni” 
dokümanında bulabilirsiniz.  
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3) ContiSilent Özellikli Lastikler 

 
 

ContiSilent Continental'in geliştirdiği, bütün yol 
şartlarında lastik sesini azaltan bir teknolojidir. 
ContiSilent lastikleri polieter bazlı poliüretan köpük 
içerir. Lastik sırt bölgesinin iç yüzeyine sıkıca 
yapıştırılmış bu malzeme yoldan gelen gürültüyü 
absorbe ederek araç içi gürültü seviyesini azaltmaya 
yardımcı olur. 
 
Yüksek hızlarda sürerken bile ContiSilent lastik, araç 
içi yol gürültülerini 9 dB(A)’e kadar düşürür. İç 
gürültüyü düşürme düzeyi, araç çeşidine, hızına ve 
yol yüzeyine bağlıdır. 
 
        Standart lastik                 ContiSilent 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kullanımı: 
 
ContiSilent özellikli lastikler bütün araç, jant 
ve yol koşullarında kullanıma uygundur. 
Araç üreticisinin belirlemiş olduğu ebat ve 
özelliklere, aynı zamanda mevsimsel 
(yazlık ve kışlık) lastik değişimlerine dikkat 
ederek kullanabilirsiniz. 
 
ContiSilent özelliği lastiğinize ekstra 
dayanıklılık ya da güvenlik sağlamaz! 
 
ContiSilent özellikli lastikler yoldan gelen 
gürültü seviyesini azaltarak kullanım 
anındaki konfor seviyenizi arttırmayı 
amaçlamaktadır. 
 
ContiSilent özellikli lastiklere eğer yama/tamir işlemi gerekiyor ise sadece konusunda uzman 
yetkililer tarafından yapılmalıdır. 
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4) ContiMobilityKit (CMK) 
 

 
ContiMobilityKit, 6 mm'ye kadar çapa sahip çivi 
veya benzeri nesnelerin neden olduğu lastik 
sırtındaki delikleri kapatmak için tasarlanmış, 
konforlu bir tamir kitidir. Kit, kompakt bir kompresör 
ve 5 yıla kadar raf ömrü olan ayrı bir sızdırmazlık 
malzemesi şişesinden oluşur.  
 
Kit kullanıldıktan sonra 80 km / s azami hız ile 200 
km boyunca aracınızı kullanabilirsiniz. 
 
ContiMobilityKit, geçici hareket kabiliyeti sağlamak 
için dizayn edilmiştir, lastikte oluşan birçok deliği 
kapatabilmektedir. 
 
 
ContiMobilityKit kalıcı bir lastik tamir yöntemi 
değildir! 
 
 

 
Kullanımı: 
 

➢ ContiComfortKit’in üzerinde bulunan kullanım 
talimatlarını dikkatlice okuyun. Talimatlarda 
gösterilen adımların dışına çıkmanız ya da 
farklı bir sonuçla karşılaşmanız halinde teknik 
destek talep edin.  

 
➢ İşlem sırasında karşılaşılabilecek kazalara 

karşı çevre güvenlik önlemlerini yerine getirin. 
 

➢ Ürünü yalnızca orijinal araç lastikleri ile 
kullanın. Lastiğin hava kaybetmesine neden 
olan nesneyi çıkarmaya çalışmayın olduğu gibi 
üzerinde bırakın.  
 
 

 
 
Yandaki fotoğrafta görüldüğü gibi likit şişesini 
cihazın üzerine yerleştirin. Hortumu 
gösterildiği gibi lastiğin supabına bağlayın. 
Elektrik kablosunu aracın çakmaklığına 
bağlayın ve aracı çalıştırın. Cihazın yan 
tarafında bulunan açma düğmesine basın ve 
cihazı çalıştırın. 3 bar basınç ile yaklaşık 10 
dakika boyunca lastiği şişirin. 
 
Lastik en az 1.8bar basınca ulaştığında cihazı 
yan taraftaki düğmesinden kapatın. 

  
Sonrasında hortumu ve elektrik kablosunu sökün. Cihazı toplayarak aracın arkasında bir yere 
sabitleyin. Likit şişesini cihazın üzerinden sökmeyin.  
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Aracı 80 km/h’ten fazla süratte kullanmayın 
ve yaklaşık 10 km sürüş yaptıktan sonra 
müsait bir yerde durun. 
 
Bir önceki seferde yaptığınız işlemleri tekrar 
uygulayın. Burada amaç lastiğin basınç 
seviyesini olması gerektiği gibi ayarlamak ve 
yapılan tamir işleminin sağlamlığını kontrol 
etmek. 
 
Lastiğe araç üreticisinin belirlemiş olduğu 
basıncı uyguladıktan sonra cihazı kapatın, 
elektrik kablosu, hortum ve cihazın 
üzerinden likit şişesini sökün. 
 

 
Artık aracınız ile saatte max. 80 km/h hız ile 200 

km boyunca sürüş yapabilir en yakın servis noktasına ulaşabilirsiniz.  
 
Unutmayın ContiMobilityKit kalıcı tamir yöntemi değildir! Lastiğinizi tamir ettirebilir ya da 
gerekliyse yenisi ile değiştirebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dikkat: ContiMobilityKit’ i kullandıktan sonra yeni sızdırmazlık likiti ve hortum almalısınız. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


