
A következő kijárat… 
Nürburgring

Az új ContiForceContact™

Kimagasló stabilitás és 
egyedülálló kezelhetőség 
vizes útfelületen

Precíz irányít ha tó ság 
és maximális tapadás 
szélsőséges körülmények 
között

Kiváló vonóerő-átadás 
száraz úton
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Rendkívül precíz irányíthatóság és maximális tapadás 

szélsőséges körülmények között 

Kimagasló stabilitás és egyedülálló kezelhetőség  

vizes útfelületen 

Kiváló vonóerő-átadás száraz úton 

A futófelület kialakítása során a Continental a makro-

blokk rendszert szilárd külső blokkokkal ötvözte, 

melyek kiváló erőátvitelt tesznek lehetővé, miközben 

az oldalirányú árkok szinte ”belekapaszkodnak” az 

útfelületbe. Mindezek eredményeként a gumiabroncs 

rendkívül precíz irányíthatóságot és maximális tapadást 

biztosít minden lehetséges körülmény között.

A ContiSportContact™ 5 P gumiabroncs mintázatánál 

már használt makro-blokk kialakítást a mérnökök további 

két új vízelvezető csatornával egészítették ki. Egy széles 

körbefutó csatornát integráltak az abroncs mintázatának 

közepébe és egy kétirányú csatornát a külső oldalára. 

Ezzel a továbbfejlesztéssel a gumiabroncs mintázata a 

fel gyülemlett csapadékot még hatékonyabban képes el-

ve zetni, amely így egyedülálló fékteljesítményt és remek 

irányíthatóságot biztosít vizes körülmények között.

A Continental új abroncsának alapanyagánál is a 

versenyabroncsok gyártásánál használt spe ci  ális 

’Black Chilli’ adalék alkalmazására került sor, 

amely a különleges gyantaszármazékkal kie gé-

szül ve rend     kívüli talajkapcsolatot eredményez. 

Ennek köszönhetően kiváló az abroncs tapadása 

száraz útfelületen, amely lehetővé teszi a leg gyor-

sabb köridők elérését.

Biztonság a teljesítmény felső határán is 

Technikai jellemzők: 
Nincs helye hibának a fékezési zónában. Éppen ezért a versenypályán kizárólag a csúcsteljesítmény számít. A Continental 

az új ContiForceContact™ abroncsával új mércét állított a versenyabroncsok kategóriájában. Az abroncs kialakításánál 

a világszínvonalú technológiát féktelen szenvedéllyel ötvözték, amely a sportkategóriás autóvezetők számára egy igazán 

ideális kombináció. Győződjön meg róla személyesen!



A szakértők is csúcsteljesítményről beszélnek! 

Partnereink véleménye a ContiForceContact™ abroncsról 
A ContiForceContact™ abroncs kifejlesztésének ötlete a Nürburgring pályán született meg, amely számtalan híres motorsport 

eseménynek ad otthont. Itt fogalmazódott meg egy olyan különleges abroncs megalkotásának lehetősége, amely alkalmas 

arra, hogy az ilyen típusú versenyek elvárásait maradéktalanul kielégítse. 

Kiváló vonóerő-átadás száraz úton 

”A ContiForceContact™ lehetővé tette számomra, hogy a gépjármű teljesítményét 
maximálisan kihasználhassam. A szenzációs kanyarstabilitás igazán élvezetes 
vezetést nyújtott, és gyors köridőket eredményezett.”

”A ContiForceContact™ az, amire szükségem van. Fergeteges a tapadása, 
rendkívül precíz és különlegesen gyors. Ha ezekhez még hozzávesszük a vizes 
útfelületen nyújtott kimagasló teljesítményét, akkor úgy gondolom, hogy ez az 
abroncs a tökéletes választás a BMW-m számára.”

”A ContiForceContact™ abroncsot kifejezetten a sportkategóriás gépjárművek 
vezetői számára fejlesztették ki. Én is csak ajánlani tudom mindenkinek.”

Roman Fenners, fejlesztési és beszerzési igazgató

AC Schnitzer

Jochen Übler, szerkesztő 

sport auto

Thomas Behringer, ügyvezető igazgató

Leonberger TechArt GmbH



Mi áll a csúcsteljesítmény hátterében?

Méretválaszték:

235/35 ZR19 XL FR 265/30 ZR19 XL FR

245/35 ZR19 XL FR 305/30 ZR19 XL FR

325/30 ZR19 XL FR

Elérhető méretek 

Első tengely Hátsó tengely

Teljesítmény összehasonlítás: 

Fékezés vizes 
útfelületen

 

Kezelhetőség száraz útfelületen /
Irányíthatóság

Kezelhetőség vizes 
útfelületen 

Futásteljesítmény

”Aquaplaning” Fékezés száraz 
útfelületen

Kezelhetőség száraz 
útfelületen / Tapadás

ContiForceContact™
ContiSportContact™ 5 P = 100 %


