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Ø ráfku

Rozměr

LI/SI

TL

Č. položky

120/70 ZR 17 M/C

(58 W)

TL

02 44 705

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
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Technické údaje
Pneumatika Hyper-Touring.
›	Zcela nové složení a zdokonalený dezén jsou
obrovskou posilou výkonu na mokru. Vyniká
výbornou přilnavostí – ať už je počasí jakékoliv.
A pokud je sucho – předčí v této vlastnosti
i mnohé výhradně sportovní pneumatiky!

Bočnice

Dezén (detail drážek)

› ContiRoadAttack v oblasti ramena
›	Vysoce kontrastní popis pro moderní vzhled

›	
0° úhel náklonu:
bez drážek vyšší kilometrový výkon

›	V chladu a dešti se rychleji zahřeje, což dodá
okamžitou důvěru i bezpečí.

›	
od 10° úhlu náklonu:
drážky pro odvod vody vysoká přilnavost na
mokru a krátká doba pro zahřátí

›	Nová “slick” plocha v rameni běhounu pro
prvotřídní přilnavost v zatáčkách při vysokých
úhlech náklonu.

›	
od 40° úhlu náklonu:
“slick” plocha maximální přilnavost, vysoká
přesnost a zpětná vazba jistota v náklonech

›	Snadné a intuitivní ovládání vylepší jízdu na
nových strojích. A u starších motocyklů výrazně
podpoří jejich výkon.
›	Technologie TractionSkin znamená, že jsou
pneumatiky připraveny ihned k použití
– už žádná nepříjemná překvapení při rozjezdu
z pneuservisu.

Složení směsi

Porovnání výkonu
Chování pneumatiky za jízdy (ovládání)

›	Nové složení se silikou pro ještě lepší přilnavost na
mokru, v chladu nebo na kluzké vozovce – bez dopadu
na životnost pneumatiky
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•	Složení směsi je optimalizováno pro využití na
motocyklech se systémem ABS

Kilometrový
výkon
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Přilnavost
za sucha
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›	Díky použití pryskyřic je pneumatika
ještě přilnavější
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•	Směs je flexibilnější a zajišťuje větší přilnavost
dokonce i v chladném počasí
›	Směs zajišťuje rovnoměrné opotřebení této
pneumatiky
Zahřívání

ContiRoadAttack 4
ContiRoadAttack 3

Přilnavost za mokra

Konkurent 1
Konkurent 2

