
Vyrobená, aby vydržela. 
Mnoho, mnoho let. 
Spolehlivost založená na německé technologii.
Nová VanContact™ Ultra.

Užij si skvělý kilometrový výkon
díky uzavřenému dezénu pneumatiky.

Vyzkoušej nízký valivý odpor zajištěný speciální 
koncepcí směsi vyvinuté pro užitková vozidla.

Využívej výhod jedinečné odolnosti díky 
robustním bočnicím. 

www.continental.cz



Rozměry

Rychlostní index: 
H–T

Průměr v palcích:
15–17

Profilové číslo:
55–75

Rozměry v mm:
185–235

Spolehlivost založená 
na německé technologii.
Nová VanContact™ Ultra.
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Hodnoty podle EU 
štítků  pro pneumatiky
Spotřeba paliva: B 
Přilnavost za mokra: A
Vnější hluk: B (71 dB)

Spolehlivá stejně jako tvůj nejlepší zaměstnanec.
Všichni úspěšní podnikatelé chtějí vybudovat dlouhodobé vztahy. I naším cílem je být ti po boku co nejdéle. 
Proto jsme vyvinuli VanContact™ Ultra – pneumatiku, se kterou pravděpodobně strávíš dlouhou dobu. 
Tužší gumové bloky a ochranný pásek přes celou stranu pneumatiky stabilizují celou bočnici, čímž zajišťují 
vysokou odolnost a snižují pravděpodobnost poškození např. o obrubník. Takže se připrav na to, 
že nákup nových pneumatik nebudeš muset řešit opravdu hodně, hodně dlouho.

Názor měnit můžeš – ne pneumatiky.
Je nám jasné, že máš s největší pravděpodobností na starosti důležitější věci než pneumatiky svých dodávek, 
vymysleli jsme zbrusu novou a mimořádně odolnou směs zaměřenou speciálně na potřeby užitkových 
vozidel. Použitím takzvaných funkčních polymerů jsme dosáhli skvělého valivého odporu, vysoké 
robustnosti a současně skvělé přilnavosti za mokra, takže se místo přemýšlení o výměně pneumatik 
budeš moci soustředit na své podnikatelské plány.

Jezdi daleko a dlouho.
Při vývoji pneumatik VanContact™ Ultra bylo naším cílem nabídnout ti produkt, se kterým najedeš mnohem 
více kilometrů. Pro zajištění skvělého kilometrového výkonu jsme vyvinuli nové uzavřené provedení dezénu 
s menším počtem bočních drážek v ramenních žebrech. Výsledkem je větší styčná plocha mezi pneumatikou 
a vozovkou, což snižuje opotřebení dezénu i hlučnost jízdy. A protože už není co dalšího vysvětlovat, 
jen ti popřejeme příjemné a tiché okamžiky při daleko častějších jízdách.


