
Vyrobena, aby vydržela.
V každém ročním období.
 Nová VanContact™ A/S Ultra.
Spolehlivost založená na německé technologii.

Užij si nízký valivý odpor a vysoký kilometrový výkon 
zajištěný speciálními polymery.

Vyzkoušej skvělý záběr na sněhu díky našemu inteligentnímu 
systému zachytávání sněhu i 3D lamelám.

Využij výhod jedinečné životnosti díky robustním bočnicím. 



Rozměry

Rychlostní index: 
R–T

Průměr v palcích:
16

Profilové číslo:
65–75

Šířka pneumatiky v mm:
195–235

Nová VanContact™ A/S Ultra.
Spolehlivost založená na německé technologii.
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Hodnoty podle EU štítků 
pro pneumatiky
Spotřeba paliva: B–C 
Přilnavost za mokra: B
Vnější hluk: B (73 dB)

Na cestách vydržíš déle.
Všichni úspěšní podnikatelé chtějí vybudovat dlouhodobé vztahy. I naším cílem je být ti po boku co nejdéle. 
Proto jsme vyvinuli VanContact™ A/S Ultra – celoroční pneumatiku, která tě jen tak neopustí. Její tužší dezénové  
bloky připomínající cihly a ochranný pásek po celé straně pneumatiky mají za následek mimořádnou stabilitu  
a robustnost bočnice. Tyto vlastnosti zajišťují vysokou odolnost a snižují pravděpodobnost poškození  
o obrubník, takže si s nákupem nových pneumatik nemusíš dělat starosti opravdu hodně, hodně dlouho.

Zvládneš další zimy.
Spolehlivost celoroční pneumatiky nemůžeš pořádně posoudit, dokud nenasněží. Až se tak stane, můžeš se 
spolehnout na VanContact™ A/S Ultra, kterou jsme vybavili správným počtem unikátních drážek sloužících 
jako speciální systém pro zachycení sněhu. Dokážou toho pojmout více a zajistí tak velmi přesný handling, 
zároveň spolehlivý záběr, vynikající brzdy na sněhu i vysokou stabilitu. Můžeš se spolehnout, že tě tvoje 
pneumatiky bezpečně provezou příští zimou – a třeba i celou řadou dalších. 

Stárnutí pneumatik si ani nevšimneš.
Bez ohledu na to, kolik kilometrů najezdíš, na pneumatikách VanContact™ A/S Ultra se to téměř neprojeví. 
Toho jsme dosáhli vyvinutím nové a inovativní směsi, která zajišťuje vynikající valivý odpor. Naše nejnovější 
směs s funkčními polymery navíc poskytuje vyšší kilometrový výkon a jedinečnou odolnost proti opotřebení, 
takže tvůj zážitek z jízdy bude po všech stránkách příjemný a stejný jako první den.


