
Vyrobená, aby vydržala. 
V každom ročnom období.
 Nová VanContact™ A/S Ultra.
Spoľahlivosť založená na nemeckej technológii.

Uži si nízky valivý odpor a vysoký kilometrový výkon 
zaistený špeciálnymi polymérmi.

Vyskúšaj skvelý záber na snehu vďaka nášmu inteligentnému 
systému zachytávania snehu aj 3D lamelám.

Využi výhody jedinečnej životnosti vďaka robustným bočniciam.



Rozmery

Rýchlostný index: 
R–T

Priemer v palcoch:
16

Profilové číslo:
65–75

Rozmery v mm:
195–235

Nová VanContact™ A/S Ultra.
Spoľahlivosť založená na nemeckej technológii.
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Hodnoty podľa štítkov  
EÚ pre pneumatiky
Spotreba paliva: B–C 
Priľnavosť za mokra: B
Vonkajší hluk: B (73 dB)

Na cestách vydržíš dlhšie.
Všetci úspešní podnikatelia chcú vybudovať dlhodobé vzťahy. Aj naším cieľom je stáť ti po boku čo najdlhšie. 
Preto sme vyvinuli VanContact™ A/S Ultra – celoročnú pneumatiku, ktorá ťa len tak neopustí. Jej tuhšie 
dezénové bloky pripomínajúce tehly a ochranný pásik po celom boku pneumatiky majú za následok  
mimoriadnu stabilitu a robustnosť bočnice. Tieto vlastnosti zaisťujú vysokú odolnosť a znižujú 
pravdepodobnosť poškodenia o obrubník, takže si s nákupom nových pneumatík nemusíš robiť  
starosti naozaj veľmi, veľmi dlho.

Zvládneš ďalšie zimy.
Spoľahlivosť celoročnej pneumatiky nemôžeš poriadne posúdiť dovtedy, kým nenasneží. Keď sa to stane, 
môžeš sa spoľahnúť na VanContact™ A/S Ultra, ktorú sme vybavili správnym počtom unikátnych drážok 
slúžiacich ako špeciálny systém na zachytenie snehu. Dokážu toho pojať viac, čím zabezpečia veľmi presný 
handling, zároveň spoľahlivý záber, vynikajúce brzdy na snehu aj vysokú stabilitu. Môžeš sa spoľahnúť,  
že ťa tvoje pneumatiky bezpečne prevezú budúcou zimou – a možno aj celým radom ďalších. 

Starnutie pneumatík si ani nevšimneš.
Bez ohľadu na to, koľko kilometrov najazdíš, sa to na pneumatikách VanContact™ A/S Ultra takmer neprejaví. 
To sme dosiahli vyvinutím novej a inovatívnej zmesi, ktorá zaisťuje vynikajúci valivý odpor. Naša najnovšia 
zmes s funkčnými polymérmi navyše poskytuje vyšší kilometrový výkon a jedinečnú odolnosť proti  
opotrebovaniu, takže tvoj zážitok z jazdy bude po všetkých stránkach príjemný a rovnaký ako v prvý deň.


