
Testy zimných pneumatík 
2015/2016
Doprajte svojim najbližším  
pocit bezpečia. 
Prezujte na zimné   
pneumatiky Continental včas.

Keď na brzdení záleží.



Magazín/
organizácia

Vydané Rozmer Výsledok testu Hodnotenie

Autoklub ČR 10/2015 185/60 R 15 T 1. MIESTO ✔
Zvolená ako referenčná pneumatika pre svoj všestranný výkon. 
Neprekonaná v žiadnej kategórii.

AutoBild 10/2015 185/60 R15 T 1. MIESTO ✔
“Vzorný” víťaz testu, najlepšie jazdné vlastnosti vo všetkých kritériách. 
Skvelý komfort, výborné ovládanie na snehu a mokrom povrchu. 

Motor 10/2015 205/55 R16 91H 1. MIESTO ✔
Najlepšia pneumatika na mokrom a suchom povrchu, veľmi krátka brzdná 
dráha a záber na mokrom povrchu.

ADAC & Stiftung 
Warentest

09/2015 205/55 R16 H 1. MIESTO ✔
Výborne vyvážená pneumatika, najlepšie výsledky na mokrom povrchu, 
snehu a vo valivom odpore. Dobrá vo všetkých kritériách dôležitých pre 
bezpečnosť.  

ACE 09/2015 225/50 R17 H/V 1. MIESTO ✔
Veľmi odporúčaná pneumatika – najlepší výkon na mokrých a suchých 
povrchoch. Najlepšia pri brzdení na mokrom povrchu.  

AutoZeitung 09/2015
185/65 R15 
88/92 T/H

1. MIESTO ✔
Výrazne najlepšia pri brzdení na mokrom povrchu. 
Celkovo veľmi vyvážená a bezpečná pneumatika. 
Najbezpečnejšia na mokrom povrchu a snehu. 

Quattroruote 10/2014 225/45 R17 91H 1. MIESTO ✔
Veľmi dobre vyvážené vlastnosti pneumatiky – dobrá voľba pre všetky 
typy vozoviek.  

auto motor  
und sport 

09/2014 205/55 R16 H 1. MIESTO ✔
Skvelý výkon na snehu so spontánnou reakciou na riadenie a súčasne 
s veľmi dobrými vlastnosťami na mokrom povrchu. Vďaka vyváženým 
vlastnostiam je pneumatika najlepšou voľbou pre všetky typy vozoviek.

ContiWinterContact TS 850 
Skvelý brzdný výkon pre kompaktné a stredne veľké vozidlá.

Technický charakter 
produktu

Vlastnosti produktu Prínos pre zákazníka

Vysoký počet hrán blokov
a lamiel.

Vyšší záber a brzdný výkon
na snehu a ľade s lepšou
ovládateľnosťou.

Lepší brzdný výkon na snehu,
ľade i mokrej vozovke.

Veľké množstvo lamiel.
„Stieračový efekt“ redukuje
vodný film, ktorý sa tvorí pri
brzdení na ľade.

Vynikajúca stabilita jazdy
pri všetkých zimných
podmienkach.

Pružnejšie bočnice.
Zmenšenie stratovej energie
znamená menší valivý odpor.

Ekonomickejšia vďaka
zníženému valivému odporu
a zvýšenej životnosti.

WinterContact TS 850 P 
Bezpečnosť pre osobné a SUV vozidlá strednej a luxusnej triedy.

Technický charakter 
produktu

Vlastnosti produktu Prínos pre zákazníka

Orientácia lamiel a blokov
dezénu je zameraná na
zachytenie bočných síl.

Zvýšený počet adhéznych hrán
v bočnom smere pre lepší prenos
bočných síl na snehu.

Zlepšená presnosť riadenia
na snehu.

Vysoký počet blokov a lamiel
v pozdĺžnom smere.

Vysoký počet zárezov, lamiel
pre zlepšenie adhéznych
vlastností na snehu.

Zlepšená trakcia na snehu
a kratšie brzdné dráhy na snehu.

Užšie drážky medzi jednotlivými
blokmi v stredovej oblasti dezénu.

„Zámkový efekt“ medzi 
stredovými blokmi dezénu chráni 
pneumatiku pred vysokým 
opotrebovaním. Výsledkom je 
väčšia kontaktná plocha s 
vozovkou. 

Podstatné skrátenie brzdnej
dráhy na suchom a mokrom
povrchu.

Magazín/
organizácia

Vydané Rozmer Výsledok testu Hodnotenie

AutoBild 
sportscars 

10/2015 225/45 R18 V/Y 2. MIESTO ✔
Športová zimná pneumatika s vyváženými a bezpečnými jazdnými 
vlastnosťami na najvyššej úrovni. Najlepšia pri jazde na mokrom povrchu, 
výborné ovládanie na suchom povrchu.  

AutoBild Allrad 10/2015 215/65 R16 98H 3. MIESTO ✔
Veľmi krátka brzdná dráha na mokrom povrchu. 
Dobrý záber na mokrom povrchu. 



ContiWinterContact TS 830 P 
Špecialista na bezpečnosť pre vozidlá s vysokým výkonom.

Technický charakter 
produktu

Vlastnosti produktu Prínos pre zákazníka

Zlepšená tuhosť blokov v strednej 
časti dezénu v obvodovom smere 
a vysoký počet lamiel.

Maximálna koncentrácia
adhéznych hrán.

Vynikajúci brzdný výkon
na mokrej vozovke, snehu a ľade.

Veľký počet blokov a lamiel
v ramennej časti dezénu.

Zvýšený počet trakčných hrán
zlepšuje efekt „zarezávania sa“
do snehu.

Výborné záberové vlastnosti
na snehu.

Rozdelenie dezénu na sekcie.
Optimalizované rozloženie tuhosti 
dezénu.

Dobré vedenie v priamom
smere, zlepšený handling
na suchu.

Optimalizované pre ESC (ESP)
systémy.

Magazín / 
organizácia

Vydané Rozmer Výsledok testu Hodnotenie

Sport Auto 10/2013 245/40 R18 V 2. MIESTO ✔
Veľmi vyrovnané jazdné vlastnosti a reakcie vo všetkých disciplínach. 
Dobré brzdenie, stabilita a presnosť na suchom povrchu. 

Auto Bild Allrad 11/2012 235/55 R17 H/V 1. MIESTO ✔
Doporučená, veľmi dobrá na snehu, vyvážená pneumatika,
dobré handlingové charakteristiky na snehu a za mokra.

Auto Zeitung 11/2012 235/55 R17 H/V 1. MIESTO ✔
Víťaz testu, najlepšia na snehu, rýchla a bezpečná, dobrá trakcia,  
precízna ovládateľnosť, vyvážená na suchých vozovkách.

Sport Auto 10/2012 225/40 R18 V 1. MIESTO ✔
Obzvlášť doporučená, excelentný záber na snehu a za mokra,
vyvážená a bezpečná, najkratšie brzdné dráhy.

Auto Express
Tire Express 
2012

225/45 R17 VÍTAZ TESTU ✔ Vynikajúca všestranná pneumatika.

ContiCrossContact Winter
Vynikajúcí záber a brzdný výkon pre SUV a off-road vozidlá.

Technický charakter 
produktu

Vlastnosti produktu Prínos pre zákazníka

Vylepšená zmes so silikou
a novým patentovaným
polymérom.

Veľmi elastická guma
i pri veľmi nízkych teplotách.

Vynikajúca priľnavosť a brzdný
výkon na zasneženom
a zľadovatenom povrchu.

Koncepcia lamiel s progresívnymi
sínusovými lamelami.

Umožňuje maximálne zaplnenie 
lamiel snehom pri zábere.

Výborný záber na snehu.

Široké obvodové drážky.
Uľahčenie prúdenia
a odvodu vody.

Vysoká ochrana voči
aquaplaningu.

Magazín / 
organizácia

Vydané Rozmer Výsledok testu Hodnotenie

Autoreview 10/2013 235/65 R17 3. MIESTO ✔
Doporučená, skvelé brzdné vlastnosti na suchom povrchu,
nízky valivý odpor.

Auto Bild Allrad 10/2012 215/65 R16 98 T 1. MIESTO ✔
Najlepšia na snehu, veľmi dobré handlingové vlastnosti,
najkratšie brzdné dráhy, precízna ovládateľnosť.

ACE 09/2012 215/65 R16 T 2. MIESTO ✔
Obzvlášť doporučená, veľmi dobre vyvážená pneumatika,
druhá najlepšia za mokra a za sucha v zimných podmienkach.

Viac výsledkov testov pneumatík Continental nájdete na www.continental.sk v sekcii Na stiahnutie.

http://www.continental.cz/www/pneumatiky_cz_cz/temata/download_cs.html
http://www.continental.cz

