Utvecklat
för att räcka
länge.
Nya UltraContact
Däcket med ultralång livslängd fylld med körglädje
Njut av din körupplevelse utan att behöva oroa dig för behovet av nya däck. Nya UltraContact, med sitt optimerade
mönster och slitstarka gummiblandning, ger en ultralång livslängd tilllsammans med säkra och balanserade
köregenskaper. Du kommer inte behöva oroa dig för att köpa nya däck på länge. Väldigt länge.

UltraContact levererar under de tuffaste förhållandena
Äkta körglädje är att veta att nästan ingenting kan stoppa dig. Nya UltraContact har utvecklats specifikt för att
ge dig den känslan varje dag med sin robusta konstruktion och extraskyddande däcksidor. Oavsett om du kör
på nylagd asfalt eller grusväg så är vi säkra på att du kommer njuta av åkturen.

Säker prestanda på regnvåta vägar
Njut av varenda kilometer i bilen- även vid regn. Ett stort antal unikt formade mönsterspår ser till att vattnet
omgående forslas bort från mönstret och ger dig kort bromssträcka samtidigt som våra “noise breakers” ger
en ordentlig sänkning av bullret. Allt för att säkerställa att din resa är så säker och bekväm som möjligt.

Dimensioner
Bredd i mm:
155–245
Profil:
40–80
Tumstorlek:
14–20
Hastighetsindex:
T–Y

EU-märkning
Rullmotstånd: B–C
Våtgrepp: A
Buller: A–B (68–72 dB)

Utvecklat
för att hålla
länge.
Van-däcket du alltid kan lita på
Nya VanContact™ Ultra
Förbered dig för ditt längsta däckförhållande hittills
VanContact Ultra är utvecklat för att vara vid din sida under lång tid. Tack vare den robusta och skyddande
sidoväggen får du ett däck som tål mer och håller betydligt längre. Förbered dig på att inte behöva oroa dig för
att byta däck för en lång tid framöver.

VanContact Ultra ser till att du kan fokusera på viktigare saker
För att du ska kunna fokusera på annat än däck så har Continental utvecklat en skräddarsydd gummiblandning för
lätta lastbilar som ger utmärkt våtgrepp, lågt rullmotstånd och fantastisk livslängd. Ett recept för att du ska kunna
fokusera på viktigare saker.

Fantastisk livslängd
När vi utvecklade VanContact Ultra så var siktet inställt på att du ska kunna åka mellan punkt A och B med samma
däck betydligt fler gånger än vad du har gjort tidigare. För att ge däcket extra livslängd har vi utvecklat en mer
sluten mönsterdesign med färre mönsterspår i skuldrorna vilket ger en större kontaktyta med vägen och minskar
slitaget i mönstret samtidigt som det ger lägre buller. Fantastiskt, inte sant?!

Prestanda vått
110%

Bredd i mm:
185–235
Profil:
55-75

EU-märkning
Rullmotstånd: B
Våtgrepp: A
Buller: B (71 dB)

Prestandajämförelse

Dimensioner

Mönstrets
slittålighet115 %

Prestanda torrt
99 %

Tumstorlek:
15-17
Hastighetsindex:
H–T
Buller
115 %

ContiVanContact 100 = 100%
VanContact Ultra

Livslängd
160 %
Rullmotstånd
108 %

