
Užívejte si výhod vysokého kilometrového výkonu a nízkého 
valivého odporu, které vedou k nižší spotřebě paliva.

Ovládejte své auto spolehlivě na sněhu a ledu díky inteligentní 
koncepci lamel a dezénu.

Zažijte vynikající výkonnost zamokra díky novému složení 
naší směsi CoolChili™.

Ať si sněží. Ať si prší.
Ať si mrzne.
Nová WinterContact™ TS 870 P.
Bezpečné řešení navržené v Německu, které 
si poradí s jakýmikoli zimními podmínkami.
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Hodnoty podle štítků EU 
pro pneumatiky:
Spotřeba paliva: B/C
Přilnavost zamokra: B
Vnější hluk: 71–72 dB (B)

Rozměr pneumatiky: 245/40 R 18 97 V
Na základě interních testů.

Nové velikosti a rozměry 
pneumatik budou 

k dispozici v roce 2022.
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Rychlostní index: 
H / T / V / W

Průměr v palcích:
16–21

Profilové číslo:
35–65

Šířka v mm:
205–255

Rozměry.

Menší valivý odpor má za následek nižší spotřebu paliva, zatímco nižší otěr vede k vyššímu kilometrovému výkonu. Tolik 
teorie. A takhle to uvádíme do praxe: Zvlášť uzpůsobená flexibilní polymerová matrice se silným molekulárním řetězcem 
zajišťuje menší otěr na vozovce a prodlužuje životnost pneumatiky. A kdo by odolal pneumatice s dlouhou životností, která 
vám pomůže ušetřit peníze?

Jeďte dál. A dál. A dál.

Protože zimní dny vás mohou překvapit deštěm, vypracovali jsme technologii, která zaručuje vynikající chování při řízení 
na mokrém povrchu. Díky vylepšenému složení naší směsi CoolChili™, které obsahuje nové udržitelné složky, se můžete 
vždy spolehnout na lepší brzdění zamokra, zatímco speciální drážky na odvádění vody zajišťují dokonalou ochranu proti 
aquaplaningu. Takže kdykoli se dá do deště, vy už víte, že jste skvěle připraveni.

Nechte déšť odtéct.

Věděli jste, že nic nepřilne ke sněhu lépe než sníh? Toto je pneumatika, která přenáší tyto znalosti na ulici. Vzhledem k lepší 
konfiguraci příkrých paralelních lamel může být z povrchu zachytáváno víc sněhu. To zajišťuje silnější přilnavost a poskytuje 
vám lepší kontrolu handlingu. A kdykoli budete muset brzdit, paralelní stírací hrany umožní mimořádně rychlé odvedení vody 
a rozbředlého sněhu, čímž snižují brzdnou dráhu na zmrzlém povrchu.

Ze zimy vám nebude běhat mráz po zádech.

Kdykoli vyvíjíme novou pneumatiku WinterContact™, dáváme nejvyšší prioritu neustálému zlepšování základních 
bezpečnostních prvků, jako je handling na sněhu, přilnavost na sněhu a brzdění na ledu. Kromě toho se zaměřujeme 
na zlepšený výkon na mokrém a suchém povrchu, vysokou životnost a nízký valivý odpor. A pokud jsou 
výsledky stejně přesvědčivé jako v tomto případě, můžeme s hrdostí mluvit o pravém mistru všech podmínek.

Nová WinterContact™ TS 870 P.
Vyzkoušejte pravého mistra všech podmínek.


