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Csúcsteljesítményre fejlesztve

WinterContact™ 
TS 850 P

 › Lenyűgöző tapadás havas útfelületen az „S-GRIP”  
technológia, illetve a hosszanti irányba elhelyezett számos  
kapaszkodóél és mintázati blokk révén

 › Kiváló kezelhetőség havas úton az új „PrecisionPlus”  
lamellakoncepciónak köszönhetően

 › A mintázat merevségét növelő „PowerSipes” kialakítás,  
valamint az új oldalfalstruktúra remek irányíthatóságot  
biztosít száraz úton

 › Az egymáshoz kapcsolódó mintázati árkok által létrejövő  
„ActiveBand” rendszer jelentősen csökkenti a fékút hosszát
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Kiváló kezelhetőség havas úton az új „PrecisionPlus” lamellakoncepciónak köszönhetően
A téli abroncsok belső válla jelentősen befolyásolja a biztonságot és a vezetési élményt havas útfelületen
történő vezetés esetén. A WinterContact™ TS 850 P mintázatát úgy alakították ki, hogy oldalirányba
nagyobb ívvel rendelkező, sűrűbb elhelyezésű mintázati árkok fussanak. Ezek az árkok nagy mennyiségű
hó felvételére és megtartására képesek, így növelik a kormányzás pontosságát.

A mintázat merevségét növelő „PowerSipes” kialakítás, valamint az új oldalfalstruktúra remek
irányíthatóságot biztosít száraz úton
A száraz útfelületen nyújtott irányíthatóság leginkább a futófelület szilárdságától függ. Az innovatív
„PowerSipes” kialakítás az abroncs külső vállán elhelyezett blokkoknak kimagasló merevséget kölcsönöz.
Ez lehetővé teszi, hogy kanyarodáskor a kormányzási manőverek még precízebben érvényesüljenek. Ugyan- 
akkor a mintázat közepén és a belső oldalán található blokkok, illetve lamellák egymást támogatva kiváló
tapadást biztosítanak. Az alacsony oldalfal pedig segít a kormányzáskor fellépő oldalirányú erőhatások
gyorsabb átvitelében.

Az egymáshoz kapcsolódó mintázati árkok által létrejövő „ActiveBand” rendszer jelentősen csökkenti
a fékút hosszát
Az egymáson megtámaszkodó mintázati blokkok a futófelület közepén fékezés során minimálisan
deformálódnak. Ennek a kialakításnak köszönhetően a WinterContact™ TS 850 P minden körülmények
között rendkívül rövid fékutat biztosít.

Teljesítmény összehasonlítás:

WinterContact™ TS 850 P
ContiWinterContact™ TS 830 P = 100%

Méretválaszték:

Abroncs szélessége [mm] Széria Keréktárcsa átmérője [col] Sebességindex

155–255 35–70 16–20 T/H/V/W

Fékezés vizes
útfelületen

105%

Fékezés száraz
útfelületen

103%

Kezelhetőség
száraz útfelületen

102%

Futásteljesítmény
105%

Kezelhetőség
havas úton

105% Tapadás
havas úton

102%

Gördülési
ellenállás

105%

Teljesítmény
jeges úton

100%

Vízre felúszás
100%

Egyedülálló teljesítmény
egész télen

Lenyűgöző tapadás havas útfelületen az „S-GRIP” technológia, illetve a hosszanti irányba elhelyezett számos
kapaszkodóél és mintázati blokk révén
A havas útfelületen nyújtott tapadás mértéke a mintázat hómegtartó képességén múlik. A WinterContact™ 
TS 850 P futófelülete rendkívül erős tagolású hosszanti irányba. A számos blokk és lamella sűrű kapaszkodóél- 
hálózatot hoz létre, amely maximalizálja a mintázat hófelvevő és hómegtartó képességét. Ennek eredménye- 
ként egyedülálló tapadás és rendkívül rövid fékút garantált havas úton.
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Kimagasló biztonság közép- és felsőkategóriás személyautók
és SUV-ok számára


