Alleen de besten gaan verder.
De nieuwe Conti Hybrid HS3+
› Geoptimaliseerd loopvlakdesign om duurzaamheid en
kilometerrendement te verhogen
› Gelijkmatige slijtage en uitstekend kilometerrendement dankzij de
speciaal ontwikkelde loopvlakstructuur
› Maximale grip en uitstekende wegligging in alle weersomstandigheden
dankzij het geoptimaliseerde loopvlak, ontworpen voor regionale wegen
› Uitgebalanceerde rubbercompound voor een nog langere levensduur

De kilometerkampioen

Conti Hybrid HS3+
Sterker dan ooit.
We hebben geluisterd naar uw feedback, de prestaties van onze band in de praktijk
getest en het beste nog beter gemaakt om u nog verder te brengen.
De nieuwe Conti Hybrid HS3+ onderscheidt zich door het nieuwe W-groefconcept*,
dat de robuustheid en het kilometerpotentieel van de band naar een nog hoger niveau tilt.

Nieuw
loopvlakontwerp
voor een langere
levensduur

Pocketlamellen met een
Binnengroeven
volledige diepte en 50 procent
met een nieuwe
van de ribbreedte garanderen
technologie
een gelijkmatige slijtage en
dragen bij tot de
verbeteren de waterafvoer voor gelijkmatige slijtage.
betere prestaties op nat wegdek.

Het Conti Hybrid gamma
NIEUW

Conti Hybrid HS3+

Conti Hybrid HD3

*De nieuwe
W-groeftechnologie
verspreidt de zijdelingse
krachten die ontstaan
bij het manoeuvreren
gelijkmatig over de gehele
groef, waardoor de stress
op de band wordt beperkt
en hierdoor de levensduur
wordt verlengd1.
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Productgamma Conti Hybrid HS3+
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Er zijn nog meer maten verkrijgbaar met het Conti Hybrid HS3 loopvlak.

www.continental-tires.nl/transport

I

I Ook verkrijgbaar als intelligente band, die af
fabriek is uitgerust met sensoren.
1

Beschikbaar in de maten 315/70 R 22,5 &
385/55 R 22,5.
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Verkrijgbaar vanaf Q4 2020.
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De Conti Hybrid HT3 is nu ook verkrijgbaar
in de uitvoeringen High Load (HL), Severe
Regional (SR) en Winter Regional (WR).
Om de beschikbaarheid in uw land te
controleren, kunt u contact opnemen met uw
lokale vertegenwoordiger.
De CHS3 en de CHS3+ mogen zoals beschreven
in de APK regelgeving in Nederland op
dezelfde as gecombineerd worden.

