Biztonsága érdekében a
legapróbb részletekre is figyelünk!
ContiWinterContact™
TS 850

> Komfortos vezetés és mérsékelt gördülési ellenállás
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> Rendkívül rövid fékút jeges úton
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 ptimalizált fékteljesítmény és kiváló irányíthatóság téli
körülmények között
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A tökéletesített teljesítmény
A teljesítmény és a fékezés szakértője kompakt- és
középkategóriás autók részére
Technikai jellemzők:
Optimalizált fékteljesítmény és kiváló irányíthatóság téli körülmények között
A nagyszámú kapaszkodóél és lamella jelentősen növeli a vonóerő-átadást, valamint a fékteljesítményt
havas és jeges útfelületen, illetve könnyebbé teszi az oldalerők átvitelét kanyarodáskor és nagy sebességű
sávváltás során. Mindez tökéletes irányíthatóságot és kiemelkedő tapadást biztosít még extrém vezetési
helyzetekben is.

Rendkívül rövid fékút jeges úton
A gumiabroncs fékezés közben az alapanyagában található különleges összetevőknek köszönhetően
megolvasztja a jég felső nanorétegét. Az így keletkező vizet az átalakított ívű és dőlésszögű csatornák
kimagasló hatékonysággal vezetik el az ablaktörlő lapátokhoz hasonló módon. Ez a technológia rendkívül
jó fékteljesítményt, ezáltal egyedülállóan rövid fékutat biztosít.

Komfortos vezetés és mérsékelt gördülési ellenállás
A keményebb peremprofil és a megerősített peremrész együttesen rendkívül hatékonyan képes átvinni a
kormányzáskor keletkező oldalirányú erőket. A gumiabroncs vállrészének rugalmassága révén csökken
az energiaveszteség az abroncs rugózása során. Mindezen tulajdonságok együttesen rendkívül komfortos
vezetést, tökéletes irányíthatóságot és kisebb gördülési ellenállást eredményeznek.

Fékezés
havas úton
104%

Teljesítmény összehasonlítás:

Fékezés
jeges úton
110%

ContiWinterContact™ TS 850
ContiWinterContact™ TS 830 = 100%
Összehasonlítva az előd ContiWinterContact™
TS 830 abronccsal, a fejlesztőmérnököknek
jelentősen sikerült javítaniuk a
ContiWinterContact™ TS 850 gumiabroncs
legfontosabb tulajdonságain. Például, a
sebességtől függően az utód abroncs fékútja
akár egy autóhosszal is rövidebb lehet.

Vízre felúszás
100%

Gördülési ellenállás
110%

Fékezés vizes
útfelületen
105%

Futásteljesítmény
112%

Fékezés száraz
útfelületen
103%

Kezelhetőség
száraz útfelületen
104%
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