
› Ešte lepší valivý odpor vďaka novému zloženiu zmesí 
a špeciálnemu výrobnému procesu, ktorý prináša úspory 
palív a emisií CO2

› Pozoruhodná priľnavosť a špičkový handling v každom počasí 
vďaka robustnému dezénu určeného pre regionálne cesty

› Vysoký kilometrový výkon vďaka vyváženému zloženiu 
zmesi

› Rovnomerné opotrebovanie vďaka prepracovanej štruktúre 
dezénu

Nové vylepšené Conti EcoRegional HS3+ a Conti EcoRegional HD3+
pomáhajú znižovať spotrebu paliva a emisie CO2.

Keď sa stretáva nízka spotreba 
a silný výkon

Úspora paliva pri
zmiešanej regionálnej 
a diaľkovej preprave.



* dostupné v rozmeroch 315/70 R 22,5 a 385/55 R 22,5

Technológia W-drážok zabezpečuje 
rovnomerné rozloženie síl pozdĺž drážky

pri prejazde zákrutami, čím sa znižuje 
namáhanie pneumatiky a predĺžuje sa 

tak jej životnosť*

Technológia hlbokých kapšičkových lamiel, 
ktoré zaberajú 50 % šírky dezénového bloku, 
minimalizuje nerovnomerné opotrebovanie 
a zvyšuje odvod vody pre zlepšený výkon 

na mokrej vozovke.

Osvedčený a ešte vylepšený 
dizajn dezénu pre skvelú 

priľnavosť za mokra,
rovnomerné opotrebovanie 

a lepšiu životnosť.

Conti EcoRegional HS3+

Vylepšené Conti EcoRegional HS3+ a Conti EcoRegional HD3+ s dezénom pre regionálne 
prevádzky poskytujú pôsobivý výkon. Špeciálny výrobný proces, nová receptúra zmesí 
a upravená konštrukcia plášťa generujú nízky valivý odpor, čo umožňuje tomuto novému 
radu pneumatík ešte viac znížiť spotrebu paliva, ako aj celkovú uhlíkovú stopu.

Povedz áno znižovaniu 
spotreby PHM a emisií CO2

Výroba kvalitných veci si vyžaduje čas. Preto sme použili technológiu Conti Diamond 

(tzv. diamantová technológia) na zníženie valivého odporu nových Conti EcoRegional HS3+ 

a Conti EcoRegional HD3+. Prečo diamant? Pretože diamanty sa tvoria dlho a keďže tieto 

pneumatiky lisujeme pri relatívne nízkych teplotách, trvá to dlhší čas. To dáva jednotlivým 

zložkám viac času na vzájomnú interakciu a ich efektívnejšie prepojenie.

Technológia Conti Diamond:
špeciálny výrobný proces pre dosiahnutie nízkeho valivého odporu

› Pri technológii Conti Diamond majú polyméry a uhlíkové častice viac času 

reagovať navzájom a účinnejšie sa zosieťovať a prepojiť, čoho výsledkom je 

menšie vnútorné trenie v rámci zmesi.

› Menšie hromadenie tepla má za následok nižší valivý odpor, zníženie spotreby 

paliva a teda aj redukované emisie.

Pre vysoký výkon na regionálnych cestách

S ešte vylepšenou zmesou a osvedčeným dizajnom dezénu nová Conti EcoRegional HS3+ 
poskytuje vynikajúci valivý odpor a úsporu paliva. Navyše, má skvelú priľnavosť 
za mokra a rovnomerné opotrebovanie povrchu pre ešte viac 
najazdených kilometrov, čo je neoceniteľné 
najmä na regionálnych 
cestách.



Tzv. low-void dizajn pre 
menšiu deformáciu

Konštrukcia bloku znižuje 
opotrebovanie plášťa zmenšením 

kontaktnej plochy s povrchom, 
čo vedie k výrazne lepšiemu 

kilometrovému výkonu

Viac úchopových hrán
a 3D lamiel pre lepšiu

trakciu, stabilitu 
a odolnosť

Pozoruhodný handling,
priľnavosť a životnosť 

na regionálnych cestách

Rozhodli sme sa opäť použiť už zavedený a vynikajúci systém. Preto sme zachovali dezén 
predchádzajúceho modelu Conti EcoRegional HD3, ktorý poskytuje špičkový výkon 
na kopcoch a kľukatých cestách. Použili sme tiež vylepšenú receptúru zmesí špeciálne 
navrhnutú na zníženie valivého odporu. Upravená konštrukcia plášťa a vylepšený špeciálny 
výrobný proces Conti Diamond Technique zabezpečuje novému Conti EcoRegional HD3+
presvedčivo nízky valivý odpor bez vplyvu na kilometrový výkon.

Dobre známy dezén pre regionálne cesty.

Technológia Conti InterLock zabezpečuje optimálnu väzbu medzi jednotlivými 

zložkami, takže dochádza k menšiemu vnútornému treniu. To sa odrzkadľuje 

na nižšom valivom odpore, nižšej spotreba paliva a redukcií emisií CO2.

Technológia Conti InterLock:
behúňová zmes, ktorá mení pravidlá hry

Conti EcoRegional HD3+

› Zmes Conti InterLock poskytuje doteraz nepoznanú rovnováhu medzi 

kilometrovým výkonom a valivým odporom na regionálnych cestách.

› Najmodernejšie plnivá zaisťujú optimálnu vzájomnú interakciu a prepojenie 

polymérov v kaučukovej zmesi.

› Inovatívne polyméry s lepšími väzobnými vlastnosťami, ktoré pomáhajú lepšie 

a efektívnejšie sa prepojiť s plnivami v zmesi.



www.continental.sk

* Dostupné v 1. štvrťroku 2022
IDostupné aj ako inteligentné pneumatiky, ktoré sú už z výroby vybavené 
    senzormi pneumatík

Rozmer LI/SI M+S T K N G I

315/70 R 22.5* 156/150 L (154/150 M) • • B B A 70 dB •

315/80 R 22.5* 156/150 L (154/150 M) • • B B A 70 dB •

385/55 R 22.5* 160 K (158 L) • • B B A 71 dB •

385/65 R 22.5* 164 K • • B B A 71 dB •

Conti EcoRegional HS3+

Rozmer LI/SI M+S T K N G I

315/70 R 22.5* 154/150 L (152/148 M) • • C C A 73 dB •

315/80 R 22.5* 156/150 L (154/150 M) • • C C A 73 dB •

Conti EcoRegional HD3+

Tvoja firma. Tvoja voľba.
Pomôžeme Ti vybrať.

Priprav sa na zajtrajšok správnym výberom už dnes.
EÚ zaviedla nové nariadenia pre emisie CO2 pre
výrobcov nákladných vozidiel. Aj keď v súčasnej dobe 
neplatia pre prevádzkovateľov vozových parkov, ďalšie 
emisné predpisy sú očakávané už onedlho. Viac na: 
www.conti-truck-tires.com/vecto


