Bezpečnosť na vašej strane.
Núdzový brzdový asistent Continental:
Na brzdení záleží

+
4%

2,8

Muži v SR v roku
2015 spôsobili

trikrát
viac

Ve
d

nehôd než ženy.

milióna

eli s

registrovaných áut
v roku 2015

?
e
t

2014

2015

Štatistika, Slovensko za rok 2015

Mesto môže byť nebezpečné.
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Štatistika: Slovensko 2015

Štatistika: Slovensko 2015

Ako brzdné systémy podporujú motorkárov
Cieľ - udržať obidve kolesá na vozovke počas brzdenia.
Čo by sa mohlo stať podľa fyzikálnych zákonov:

Dĺžka priestoru kontrolovaného systémom
pred vozidlom rastie úmerne s jazdnou rýchlosťou.
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10 km/h je veľký rozdiel.
Brzdná dráha na mokrom povrchu sa predĺžuje.
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Ako pracuje Núdzový brzdový asistent
Inteligentný kopilot. Včasné odhalenie problémov pred vami.
2. Výstraha pred nárazom a Brzdový asistent

Inteligentné senzory neustále sledujú cestu pred sebou a automaticky
regulujú rýchlosť, aby sa zabránilo kolíziám.
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Podpora bŕzd

Varovanie pred
kolíziou

1. Adaptívny tempomat (ACC)

Núdzový brzdový systém
môže automaticky zabrániť nárazu
až do rýchlosti 50 km / h.

V prípade hroziacej zrážky sa aktivuje podpora bŕzd,
pomáha vodičovi pri brzdení.

Skrátenie brzdnej dráhy
vďaka rýchlejšej reakcii
Reakcia

Brzdná dráha

vďaka väčšej sile

Brzdový asistent

Brzdná sila

Brzdový
asistent

Bez

Brzdná sila

brzdového asistenta

S brzdovým asistentom

Okamžité zvýšenie vašej bezpečnosti
Chrániť životy a peniaze.

úmrtí v cestnej premávke
od zavedenia brzdového
asistenta ako súčasti ESC

22%

zníženie počtu nehôd
pri nárazoch zozadu s
núdzovým brzdovým systémom
a adaptívnym tempomatom

3,485 €
priemerných nákladov na opravu poškodených automobilov
by sa mohlo ušetriť

Štatistika: Nemecko

Náš príspevok
Od vízie Vision Zero k realite
Continental zachraňuje ľudské životy. Vďaka núdzovému brzdovému
asistentovi Continental každý deň klesá počet nehôd.

Vision Zero
Jazda bez nehôd - vďaka inovatívnym technológiám Continental

Všetky zdroje sú k dispozícii na www.continental-tyres.com alebo na www.continental.sk
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