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Váš predajca

 Ø ráfika Rozmer LI/SI TL Č. položky Poznámky

Predné 
koleso

17˝ 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL 02 44 705

Zadné 
koleso

17˝

160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL 02 44 712

180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL 02 44 714

190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL 02 44 715

190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL 02 44 716

TractionSkin MultiGrip ZeroDegree RainGrip GripLimit 
Feedback

EasyHandlingEasyHandling
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Hypercestovná pneumatika.

›  Úplne nové zloženie a zdokonalený dezén 
sú obrovskou posilou výkonu za mokra. 
Pneumatika vyniká výbornou priľnavosťou za 
každého počasia. Za suchých prevádzkových 
podmienok dokonca predstihne v tejto oblasti 
aj mnohé výlučne športové pneumatiky!

›  Za chladného a daždivého počasia sa rýchlejšie 
zahreje, čo dodá okamžitú dôveru i bezpečie.

›  Pneumatika disponuje novou “slick” oblasťou 
v ramene behúňa pre prvotriednu priľnavosť 
v zákrutách, pri vysokých uhloch náklonu.

›  Jednoduché a intuitívne ovládanie vylepší 
jazdu na nových strojoch. Dokonca u starších 
motocyklov výrazne podporí ich výkon.

›  Technológia TractionSkin zaistí, že pneumatiky 
sú pripravené ihneď k použitiu – už žiadne 
nepríjemné prekvapenie pri rozjazde 
z pneuservisu.

Bočnica

› ContiRoadAttack v oblasti ramena 
›  Vysoko kontrastný popis pre moderný vzhľad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zloženie zmesi

 
›  Nové zloženie zmesi so silikou pre ešte lepšiu 

priľnavosť na mokrej vozovke, v chlade alebo na klzkej 
vozovke – bez dopadu na životnosť pneumatiky

 •  Zmes je optimalizovaná pre využitie na motocykloch 
so systémom ABS

›  Vďaka použitiu živíc je pneumatika ešte priľnavejšia

 •  Je flexibilnejšia a zaisťuje väčšiu priľnavosť dokonca 
aj v chladnom počasí

›  Zmes zaisťuje rovnomerné opotrebenie tejto 
pneumatiky

Technické údaje

Dezén (detail drážok)

›  0° uhol náklonu: 
bez drážok  vyšší kilometrový výkon

›  od 10° uhla náklonu: 
drážky pre odvod vody  vysoká priľnavosť 
za mokra a krátka doba pre zahriatie

›  od 40° uhla náklonu: 
“slick” plocha  maximálna priľnavosť, vysoká 
presnosť a spätná väzba  istota v náklonoch 

Porovnanie výkonu
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Správanie pneumatiky za jazdy (ovládanie)

Kilometrový 
výkon

Priľnavosť 
za sucha

Zahrievanie Priľnavosť za mokra


