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Continental,
expertul în siguranță.

Mai mult de 140 de ani de experienţă.

Generalități.

Fondată la Hanovra, Germania, în 1871, firma Continental este în prezent unul dintre cei
mai importanți furnizori din sectorul autoturismistic. Având peste 160.000 de angajați extrem de calificați în peste 269 de locații din 46 de țări diferite, susținem în mod constant și
considerabil progresul industriei auto.
Tehnologiile de care dispunem și expertiza noastră reprezintă fundația pe care ne bazăm
aducând o contribuție importantă în modelarea viitoarelor direcții în industria auto. Oferim
soluții inteligente și inovatoare care fac deplasarea mai sigură, mai confortabilă și mai
durabilă. Expertiza noastră se extinde dincolo de simpla fabricare a unor anvelope premium.

k Lider în ceea ce
privește tehnologia și
dezvoltarea anvelopelor
k Testări anvelope

k Echipament original
k Rezultatele testelor
k Eticheta UE pentru anvelope

Referitor la pro- k Vizualizarea produse și montarea la prima echipare
duse.

Fiind specialiști în ceea ce privește orice tehnologie esențială în domeniul auto, redefinim
viitorul în fiecare zi.

Pe timp de vară. k Anvelope de vară.
k Gama de anvelope de vară pentru autoturisme.

Pe timp de iarnă. k Anvelope de iarnă
k Gama de anvelope de iarnă pentru autoturisme.

Pe șosea/ off- k Anvelope pentru șosea/off- k Gamă de anvelope de iarnă
road
pentru șosea/off-road
road
k Gamă de anvelope de vară
pentru șosea/off-road

Pentru furgone- k Anvelope pentru furgonete. k Gamă de anvelope de iarnă
pentru furgonete
k Gamă de anvelope de vară
te.
pentru furgonete

Despre Continental.

Pe primul loc,
prin tradiție.

Despre Continental.

Tu îi garantezi protecţia.
Noi îi oferim siguranţa.
Continental.

Anvelopele puternice sunt supuse
unor teste exigente.

Țintește spre imposibil pentru a obține posibilul.

Testăm pentru siguranța dumneavoastră - oriunde în lume.

Din ce compus trebuie să fie fabricată o anvelopă pentru a-i recunoaște perfecțiunea cu
ochii închiși, doar ascultând sunetul pe care îl produce? Cum se mărește suprafața de
contact când se iau viraje cu aceeași dimensiune? Când pot fi incluse anvelopele produse
la comandă în producția de serie?
Fiind conduși permanent de ideea de a căuta noi soluții pentru situațiile actuale, putem
transforma ideile în produse inovative - și putem face deplasarea individuală mai sigură și
mai confortabilă.

În decursul anului, dovedim în mod repetat că nu există limite în ceea ce privește
testarea anvelopelor în locațiile de testare din SUA, Noua Zeelandă, Suedia, Spania
și, nu în cele din urmă, pe pista noastră proprie din Hanovra, Contidrom - care este
și o pistă de referință pentru experții independenți. Fiecare dintre anvelopele noastre de iarnă și de vară din întreaga lume sunt testate în diverse condiţii meteo și de
carosabil. Se subînțelege că aceste teste folosesc cele mai moderne metode de
testare și tehnologii de măsurare.

k Anvelopele noastre cu tehnologie avansată sunt rezultatul unei colaborări orientate
spre viitor între diverși experți din domenii specializate.
k Inginerii, oamenii de știință, acusticienii și experții în anvelope care lucrează pentru
noi consideră întotdeauna anvelopa ca făcând parte dintr-un sistem de siguranță mai
complex al mașinii.
k Folosim numai materiale de cea mai bună calitate - o anvelopă este fabricată din mai
multe elemente care trebuie să funcționeze împreună pentru a obține rezultatul optim.

Continental produce mereu tehnologii care fac şofatul mai sigur.

Cifre care vorbesc de la sine.
Şi în ceea ce privește expertiza noastră de testare.
a 67.000 de teste în fiecare an a 40 de milioane de kilometri
efectuați în timpul testelor
b 713 de persoane care efectuează teste
autoturismelor
b 140.000 de anvelope
a 160 de milioane de kilometri
efectuați în timpul testelor de
durabilitate și viteză.

Despre Continental.

Siguranța este pe primul loc...
cu inovațiile și tehnologia asigurate de noi.

Produse premiate.

Producătorii de autovehicule folosesc numai anvelope premium care sunt în conformitate
cu cele mai înalte standarde de calitate. Pentru a garanta acest lucru, aceștia autorizează
mai mult de 100 de teste diferite. De la frânarea la viteză maximă la frânarea pe carosabil
uscat/ud, manevrabilitate, confort și nivelul zgomotului, dar și randamentul kilometric:
doar în cazul în care o anvelopă întrunește toate cerințele producătorului de autovehicule
aceasta va fi folosită ca echipament original. Este singura modalitate de a se asigura că
anvelopa este potrivită pentru autovehicul - fie că acesta este o mașină sport sau aparține
unei clase compacte. Continental este una dintre primele alegeri ale producătorilor de
autovehicule din Europa: un autoturism din trei din Europa este livrat cu anvelope Continental.
Aceasta înseamnă că sunt folosite la peste 500 de modele diferite de autovehicule care au
dimensiunea roților între 13 și 23 inchi, ceea ce înseamnă că suntem prima alegere a
producătorilor de autoturisme la nivelul European și demonstrează încrederea pe care liderii mondiali în producția de autoturisme o au față de noi - anvelopele Continental oferă
cele mai bune caracteristici pentru șofatul la standarde înalte.

În fabricarea și testarea anvelopelor premium, luăm în considerare fiecare aspect
legat de siguranță și performanță. Acest lucru este confirmat în repetate rânduri de
testele independente efectuate la nivel internațional. Rezultatul: anvelope premiate
de nenumărate ori.

Aveţi încredere în testele pentru anvelope:
k Testele independente efectuate de reviste includ până la 14 criterii diferite și de
aceea rămân o sursă importantă de informații.
k În 513 teste efectuate începând din 2007 am primit cele mai bune recomandări
de 422 de ori.
Dacă cei mai buni producători de autoturisme la nivel mondial au încredere în noi, la fel
pot proceda şi clienții dumneavoastră.

Drepturi de autor: Daimler AG, BMW AG, AB Volvo

Despre Continental.

Prima alegere pentru producătorii
de autovehicule de top.

Scopul etichetei
UE pentru anvelope.

Când eticheta UE se opreşte,
noi mergem mai departe.

Aderența pe carosabil ud/
performanța la frânare
A–G:

De la distanță de frânare
mică la distanță mare în
condiții de carosabil ud
D*, G: Nu a fost utilizată

Despre Continental.

În noiembrie 2012 a fost introdusă o etichetare europeană standardizată pentru anvelope:
eticheta UE pentru anvelope oferă informaţii despre caracteristicile de siguranță și de
mediu ale unei anvelope pe baza a trei criterii standard - scopul este creșterea siguranței
în trafic și reducerea consumului de combustibil.

Pe lângă cele trei criterii principale incluse pe eticheta UE pentru anvelope mai există numeroși factori de performanță care acționează pentru a crea o anvelopă premium autentică. Aceștia oferă motive suplimentare pentru a face referire și la alte
surse de informare cum ar fi testele anvelopelor, materialele producătorilor și recomandările comercianților, pe lângă eticheta UE pentru anvelope.
În ceea ce privește anvelopele de iarnă în special, eticheta UE pentru anvelope are
o importanță limitată deoarece nu sunt oferite informații referitoare la proprietăţile
anvelopei folosite pe timp de iarnă, cum ar fi tracțiunea pe zăpadă sau frânarea pe
zăpadă sau gheață.
Criterii teste
Proprietăți pe timp de iarnă
Tracțiunea pe zăpadă
Manevrabilitatea
Frânarea pe gheață
Carosabil uscat

Eficienţa la consum/
rezistența la rulare
A–G: De la consum de combustibil scăzut la consum ridicat
D*:
Nu a fost utilizată

Stabilitatea
Manevrabilitatea
Frânarea
Carosabil ud
Acvaplanarea în lungime
Acvaplanarea laterală
Manevrabilitatea

Emisia de zgomot/
zgomotul exterior
Măsurat în decibeli
Trei clase

Frânarea
Zgomot
Interior
Exterior
Rezistența la rulare
Uzură

Ilustrația prezintă o etichetă UE tipică a anvelopelor;
calificativele prezentate în fiecare categorie sunt oferite ca
exemple.

Viteză ridicată
* Categoria D nu este folosită doar în segmentul PLT.

Nivelul uleiuri PAH

Eticheta UE

Teste anvelope

k Consultați surse suplimentare
cu privire la eticheta UE pentru
anvelope atunci când faceți o
achiziție.
k Anvelopele premium de la Continental includ mai mulți factori
de performanță cu privire la
siguranță.
k Are o importanță limitată deoarece nu sunt oferite informații
referitoare la proprietăţile anvelopelor folosite pe timp de iarnă.
k Rezultatele testelor demonstrează că anvelopele mai ieftine nu sunt adecvate.

Privire de ansamblu a anvelopelor:
Produs

Autoturisme

SUV

Iarnă
Autoturisme

SUV

Autovehicule
off-road

Primă echipare pentru*

ContiSportContact™ 5 P

Audi A5, Audi A7, Audi A8, Audi R8, Audi S3, Audi TT RS, Mercedes-Benz A-Class, Mercedes-Benz CL AMG,
Mercedes-Benz C-Class, Renault Mégane

ContiSportContact™ 5

Audi A1, Audi A3, Audi A6, BMW Series 3, Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz C-Class,
Mercedes-Benz CLS-Class, Mercedes-Benz SL-Class, Opel Astra, VW Golf VII, VW Passat

ContiSportContact™ 3

Audi A4, Audi A8, Audi R8, Audi TT, BMW Series 3, BMW Series 5, BMW Series 7, BMW Series M3, BMW Series X3,
Ford C-Max II, Mercedes AMG E-Class Coupé, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class Coupé,
Mercedes-Benz MB-Class, Opel Astra, Porsche 911, Porsche Boxter, Porsche Cayenne, Porsche Panamera,
Volvo S60, Volvo S80, VW Beetle, VW Passat CC

ContiPremiumContact™ 5

Audi A3, Renault Scénic

ContiPremiumContact™ 2

Audi A1, Audi A6, BMW Series 3, BMW Series 5, Fiat 500 Cabrio, Ford Fiesta, Nissan Qashqai, Renault Mégane,
Seat Ibiza, Škoda Roomster, Toyota Auris, Volvo S60, VW Passat, VW Polo, VW Sharan, VW up!

ContiEcoContact™ 5

Audi A3, Mercedes-Benz B-Class, Opel Astra, Opel Corsa, Renault Clio, VW Polo BlueMotion

ContiEcoContact™ 3

Fiat Grande Punto, Ford Fiesta, Opel Corsa, Renault Clio, Renault Kangoo, Škoda Roomster, Toyota Aygo, VW Polo

ContiWinterContact™ TS 850
ContiWinterContact™ TS 830 P

Audi A1, Audi A3, Audi A6, Audi A8, Audi RS4, BMW Series 1, BMW Series 3, BMW Series 5, BMW Series 6,
Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz S-Class,
VW Passat B6, VW Passat CC, VW Sharan

ContiWinterContact™ TS 810 S

Audi A5, Audi A6, BMW M5, BMW Series 1, BMW Series 3, BMW Series 7, Mercedes-Benz E-Class Coupé,
Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz SL-Class, Porsche Boxster, Porsche Carrera, Porsche Panamera

ContiWinterContact™ TS 800

Smart Fortwo

Conti4x4SportContact™

Porsche Cayenne, VW Touareg

Conti4x4Contact™

BMW X5, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz ML-Class, Porsche Cayenne, Volvo XC70

ContiCrossContact™ UHP

Audi Q7, BMW X5, Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz ML-Class, Porsche Cayenne,
Volvo XC90, VW Tiguan

ContiCrossContact™ LX 2
ContiCrossContact™ LX

Dacia Sandero, GMC, Nissan Pathfinder

ContiCrossContact™ AT

Land Rover Defender

ContiCrossContact™ LX Sport

Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz ML-Class, Nissan X-Trail, Volvo XC70, VW Touareg

Conti4x4WinterContact™

BMW X3, BMW X5, Mercedes-Benz ML-Class, Porsche Cayenne, VW Tourareg

ContiCrossContact™ Winter

Audi Q3, Fiat Panda 4x4, Mercedes-Benz ML-Class, VW Amarok

ContiVanContact™ 100
ContiVanContact™ 200
Vanco™ 2

Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Renault Master,
Renault Trafic, VW Amarok

Vanco™ Camper

Fiat Ducato, Ford Transit, Renault Master

Vanco™ Contact 2

Mercedes-Benz Viano, Peugeot Partner, Renault Kangoo

Vanco™ Contact

Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, VW T5

Vanco™ Eco

Ford Transit, Merdeces-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Renault Master, VW T5

Vanco™ Winter 2

Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito

Vanco™ WinterContact

Mercedes-Benz Vaneo
* Vehiculele enumerate reprezintă doar o selecție.

Privire de ansamblu a
anvelopelor.

Vară

Anvelope de vară.

Tu te bucuri de libertate,
Noi te ținem sub control.
Anvelope de vară de la
Continental.

Odată cu sosirea verii,
vă menținem pe drumul cel bun.
Când zilele încep să devină mai lungi, atunci e timpul pentru o schimbare.

Nu riscați atunci când vine vorba de calea de rulare*:

Pentru siguranță maximă în timpul condusului, Continental recomandă utilizarea celor
mai potrivite anvelope pentru fiecare sezon - chiar și vara. Din cauza temperaturilor ridicate, compusul de cauciuc utilizat în anvelopele noastre premium de vara este mult mai
dur decât cel folosit în anvelopele de iarnă sau cele all-season: chiar și la viteze mari și pe
suprafețe ude, compusul păstrează o calitate superioară și adâncimea mare a căii de
rulare oferă aderență puternică pe toate tipurile de carosabil.

În cazul în care adâncimea căii de rulare este mai mică de 3 mm, distanța de frânare
va fi considerabil mai mare și pericolul de acvaplanare va crește de patru ori.

Cu adâncime completă a căii de rulare

+ 9.5 m

34 km/h
viteză reziduală

Cu adâncimea căii de
rulare de 1.6 mm

44 km/h
viteză reziduală

+ 18.6 m

31 km/h
viteză reziduală

Presiunea anvelopelor trebuie să fie verificată în mod constant.
Având în vedere faptul că 50% dintre autoturisme sunt prevăzute cu anvelope care
au presiunea aerului neadecvată, durata de viață a unei anvelope este redusă în
mod considerabil.
Consumul de carburant

Durata de viață

–0.2 bar**
+ 1%

–0.4 bar**
– 10 %

+ 2%

–0.6 bar**
– 30 %

+ 4%

– 45 %

Presiunea anvelopei în raport cu recomandarea producătorului vehiculului:
k economie la consumul de combustibil
k șofat în condiții mai bune
k durata de viață a anvelopei
Pentru un grad ridicat de siguranță, presiunea anvelopelor trebuie să fie verificată o
dată la două săptămâni.
* Frânarea pe carosabil ud de la 80 km/h până la oprire. Diferențele de frânare prezentate se referă la un autoturism
Mercedes clasa C cu dimensiuni ale anvelopelor de 205/55 R 16 V în peste 1.000 de teste de frânare. Graficele prezentate
sunt doar cu scop ilustrativ. Distanța de frânare pentru fiecare vehicul în parte depinde de tipul de vehicul, de frâne și de
anvelopele utilizate, precum și de suprafața carosabilului.

** Presiunea anvelopei în raport cu recomandarea producătorului vehiculului: (Sursă: Continental Reifen Deutschland GmbH)

Anvelope de vară.

Cu adâncimea căii de
rulare de 3 mm

ContiSportContact™ 5 P

ContiSportContact™ 5

Confort și siguranță maximă
în timpul condusului pentru autoturismele sport.

Performanță excelentă la frânare
pentru autoturismele sport.

Precizie perfectă la virare și manevrare rapidă.

Distanță mai scurtă la frânare indiferent de condițiile
meteorologice.

k 	Nervurile centrale solide și ferme, umerii solizi și nervurile
asimetrice ale căii de rulare asigură stabilitate longitudinală
optimă anvelopei și mișcare redusă în banda de rulare.
k 	Acest lucru înseamnă că forțele de virare sunt transmise direct pe carosabil.

k 	L a frânare, anvelopa are o frecvență naturală ridicată în cadrul compusului.
k 	Polimerii cu lanț scurt din compusul Black Chilli reacționează
la această frecvență de frânare și oferă, astfel, absorbția optimă de energie.

Aderență și stabilitate remarcabile în timpul virajelor.
Aderență și stabilitate excelente pe carosabil în timpul virajelor.

k 	Un design flexibil al macro-blocului de pe umărul exterior și
nervurile centrale solide fac ca anvelopa să se adapteze perfect pe carosabil - în special în timpul virajelor rapide.
k 	Chiar și la limită, anvelopa oferă aderență remarcabilă cu stabilitate maximă.

Distanțele scurte de frânare pe carosabil ud sau uscat.

Consum de combustibil redus și randament kilometric mare.

k 	Tehnologia Black Chilli asigură un proces de încălzire rapidă
și stabilitate mare.
k 	O feră mai multe puncte de contact cu suprafața carosabilului
și mărește aderența.
k 	Compuşii speciali pentru aderență oferă aderenţă optimă atât
în ceea ce privește suprafețele ude cât și cele uscate.

k 	L a o viteză constantă, vibrațiile din compus sunt mai joase.
k 	Polimerii cu lanțul lung din compus pot elibera mai bine energia absorbită, ceea ce duce la o rezistență redusă la rulare.

Dimensiunile anvelopelor

Dimensiunile anvelopelor

a Lățime anvelopă în mm
225–335

a Lățime anvelopă în mm
205–295

a Dimensiune jantă în inchi
18–23

a Dimensiune jantă în inchi
17–22

a Indice viteză
Y/Z

a Indice viteză
H/V/W/Y

a Secţiune transversală
Serie 25–40

a Secţiune transversală
Serie 35–60

Premii

Premii
Foarte
recomandat

Foarte
recomandat

Recomandat

Foarte
recomandat/
primul in test

Foarte
recomandat

Ediţia 04/2012
235/35 ZR 19 Y

Editia 04/2012
245/30 ZR 20

Editia 03/2012
225/45 R 17 W/Y

Editia 07/2012
245/45 R 18 Y

Editia 04/2012
225/40 R 18 Y

Modele de vehicule la prima echipare.

Modele de vehicule la prima echipare.

Audi A5, Audi A7, Audi A8, Audi R8, Audi S3, Audi TT RS, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz A-Class

Audi A1, Audi A3, Audi A6, BMW Series 3, Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz CLS-Class

Drepturi de autor deținute de: Daimler AG, BMW AG

Drepturi de autor deținute de: Volkswagen AG, BMW AG, Daimler AG

Anvelope de vara.

k 	Designul flexibil al macro-blocului de pe umărul exterior al
anvelopei oferă o suprafață de contact mare, care se poate
adapta în mod optim la suprafața carosabilului.

ContiSportContact™ 3

ContiPremiumContact™ 5

Cea mai bună performanță la frânare
pentru autoturisme performante.

Cea mai bună performanță la frânare
de la clasa compactă la cea de lux.

Siguranță excelentă la viteză mare.

Distanță mai scurtă de frânare pe suprafață uscată și
udă.

k 	Nervurile asimetrice ale căii de rulare sunt concepute pentru
a amortiza forțele puternice care acționează asupra anvelopelor în timpul deplasării cu viteză mare, sau în cazul manevrelor bruște sau când suprafața carosabilului se schimbă.
k 	Acest lucru asigură o mai bună aderență a vehiculului pe carosabil și permite virarea rapidă și precisă.

k 	Noile muchii 3D împiedică îndoirea blocurilor căii de rulare și
deformarea acestora în timpul frânării, oferind o distribuție
egală a presiunii.
k 	În plus, muchiile blocului penetrează pelicula de apă de pe
carosabil în condiții de umezeală, având ca rezultat o distanță
de oprire mai mică.

Distanță mai scurtă de oprire pe carosabil uscat și
ud.
k 	Modelul nervurilor de pe banda de rulare oferă capacitate de
frânare remarcabilă și precizie la virare prin amortizarea
forțelor exercitate la frânare, ceea ce înseamnă reducerea
distanței de oprire.

k 	Macro-blocurile optimizate cu ajutorul calculatorului maximizează suprafața de contact a anvelopei când există forțe laterale puternice și atunci când se frânează sau se schimbă
banda cu viteză mare.
k 	În plus, oferă stabilitate îmbunătățită considerabil a căii de
rulare - pentru manevrare perfectă și aderență remarcabilă,
chiar și în situații extreme.

Protecție excelentă împotriva acvaplanării.
k 	Canalele unice permit o eliberare mai rapidă a apei pentru o
mai bună rezistență la acvaplanare.

Dimensiunile anvelopelor

Șofat confortabil și rezistență la rulare îmbunătățită.

Dimensiunile anvelopelor

a Lățime anvelopă în mm
195–315

k 	Combinația designului flexibil pe umărul anvelopei și a zonei
întărite a talonului asigură o flexibilitate optimă cu o stabilitate mărită a flancului.
k 	Acest lucru are ca rezultat o experiență mult mai confortabilă
a șofatului, cu o manevrare perfectă și rezistența la rulare
îmbunătățită.

a Lățime anvelopă în mm
175–225

a Dimensiune jantă în inchi
16–22
a Indice viteză
V/W/Y/Z
a Secţiune transversală
Serie 25–55
Premii

a Dimensiune jantă în inchi
14–17
a Indice viteză
T/H/V/W/Y
a Secţiune transversală
Serie 50–65

Premii
Foarte
recomandat

Foarte
recomandat

Recomandat

Câștigătorul
testului

Bine

Câștigătorul
testului

Ediţia 03/2010
255/45 R 17 W/Y

Ediţia 07/2011
225/45 R 17 V/W

Ediţia 04/2011
225/40 R 18

Ediţia 02/2012
205/45 R 16 V

Ediţia 03/2012
205/55 R 16 V

Ediţia 04/2012
205/55 R 16 V

Modele de vehicule la prima echipare.

Audi A1, Audi A3, Audi A6, BMW Series 3, Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz CLS-Class
Drepturi de autor deținute de: Volkswagen AG, BMW AG, Daimler AG

Anvelope de vară

Aderență perfectă și manevrare optimă
în orice situație.

ContiPremiumContact™ 2

ContiEcoContact™ 5

Distanță scurtă la frânare la vehiculele
din clasa medie și de lux.

Rezistență scăzută la rulare și performanță crescută la frânare
pentru clasa compactă și medie.

Performanță remarcabilă la frânare,
atât în condiții de umiditate, cât și uscate.

Rezistența la rulare optimizată
pentru un consum redus de combustibil.

k 	Șanțurile 3D optimizează performanța la frânare, atât în
condiții ude, cât și uscate.
k 	D istribuția egală a presiunii asigură o distanță de frânare
foarte scurtă.

k 	L anțurile de polimeri funcționalizați strâns legați de compuşii
de siliciu au ca rezultat o rezistență mai mică la rulare.
k 	S triaţiile foarte fine reduc deformarea benzii de rulare, minimizând pierderea de energie.
k 	Flancul cu greutate redusă are un design mai flexibil, contribuind la îmbunătățirea rezistenței la rulare.

Rezistență excelentă la acvaplanare.
k 	Datorită unui număr mai mare de blocuri ale benzilor de rulare
și a unui umăr interior deschis, apa este dispersată mai eficient.
k 	Forma rotundă armonioasă a părții care întră în contact cu
solul oferă protecție excelentă împotriva acvaplanării.

Siguranță crescută la frânare și
distanțe scurte de frânare pe carosabile ude.

Manevrare precisă și stabilitate de neegalat în timpul
șofatului.

Manevrare perfectă pe carosabile ude și uscate.

k 	Modelul asimetric al căii de rulare consolidează anvelopa și
oferă contact optim cu solul.

Dimensiunile anvelopelor

k 	Un vârf mai ridicat și utilizarea întăririlor suplimentare la taloane asigură o transmisie directă și mai sigură a forțelor laterale care apar atunci când virați pe şosele ude sau uscate.

Dimensiunile anvelopelor

a Lățime anvelopă în mm
155–245

a Lățime anvelopă în mm
165–235

a Dimensiune jantă în inchi
14–18

a Dimensiune jantă în inchi
14–18

a Indice viteză
T/H/V/W/Y

a Indice viteză
T/H/V/W/Y

a Secţiune transversală
Serie 40–70

a Secţiune transversală
Serie 45–70

Premii

Premii
Bine

Foarte
recomandat/
Câștigătorul testului

Locul 1

Bine

Bine

Foarte
recomandat

Ediţia 03/2011
175/65 R 14 T

Ediţia 05/2010
205/55 R 16 V

Ediţia 02/2012
185/60 R 14 T/H

Ediţia 03/2012
165/70 R 14 T

Ediţia 03/2012
165/70 R 14 T

Ediţia 06/2012
185/60 R 15 H

Modele de vehicule la prima echipare

Modele de vehicule la prima echipare.

Audi A1, Audi A6, BMW Series 3, BMW Series 5, Fiat 500 Cabrio, Ford Fiesta, Nissan Qashqai, Renault Mégane, VW Polo

Audi A3, Mercedes-Benz B-Class, Opel Astra, Opel Corsa, Renault Clio, VW Polo BlueMotion

Drepturi de autor deținute de: Volkswagen AG, BMW AG, Daimler AG

Drepturi de autor deținute de: Daimler AG, Adam Opel AG

Anvelope de vară

k 	Combinația de aditivi speciali și marginile optimizate ale blocurilor căii de rulare creează o aderență mai bună pe carosabilul ud, ceea ce duce la distanțe scurte de frânare în condiții
de siguranță, pe şosele ude.

ContiEcoContact™ 3
Frânare în siguranță la vehiculele din clasa compactă.

Distanță de frânare redusă
pe şosele ude și uscate.
k 	Designul asimetric al căii de rulare oferă contact optim cu solul, reducând astfel distanțele de frânare pe carosabilele ude și uscate.

Tracțiune foarte bună,
în special la virare pe carosabilul ud.

Randament kilometric mai mare și consum scăzut de
combustibil.
k 	Un contur bionic minimizează deformarea modelului căii de
rulare atunci când anvelopa se învârtește, scăzând astfel
consumul de combustibil și oferind durabilitate anvelopei.

Dimensiunile anvelopelor
a Lățime anvelopă în mm
145–195
a Dimensiune jantă în inchi
13–15
a Indice viteză
T/H
a Secţiune transversală
Serie 55–80

Premii
Notă: 2+,
Locul 2
Ediţia 01/2009
195/65 R 15
Modele de vehicule la prima echipare.

Fiat Grande Punto, Ford Fiesta, Opel Corsa, Renault Clio, Renault Kangoo, Škoda Roomster, Toyota Aygo, VW Polo, Volvo S80
Drepturi de autor deținute de: Volkswagen AG, Adam Opel AG

Anvelope de vară

k 	Compusul flexibil din siliciu permite o legătură puternică între
anvelopă și suprafață, astfel încât să poată fi posibil un grad
mai mare de tracțiune pe suprafețele ude și uscate.
k 	Muchiile aderente și inciziile din exteriorul umărului anvelopei
oferă un plus de tracțiune, în mod special în curbele pe carosabilul ud.

Anvelope de iarnă

Copiii le place iarna,
Nouă ne place să şofăm.
Anvelope de iarnă de la
Continental.

Vă oferim soluția
șofatului în siguranță pe timp de iarnă.

Definiția siguranței.

Pentru că iarna are regulile ei proprii.

Simbolul M+S

În timpul lunilor de iarnă, temperaturile reci și suprafețele alunecoase sunt aspecte normale. Conducătorii auto trebuie să se asigure că anvelopele lor pot face față acestor
condiții, în special în țări europene cum ar fi Germania, Austria și Finlanda, unde anvelopele de iarnă sunt o cerință legală. Desigur, nimeni nu poate planifica condițiile meteorologice, aşa că ar trebui să fiți pregătiți prin schimbarea anvelopelor de iarnă începând cu
luna octombrie sau atunci când temperatura medie scade sub 7 ° C.

“Anvelopă de zăpadă” înseamnă o anvelopă a cărei profil al
căii de rulare, compoziţie sau structură sunt proiectate în principal pentru a obţine, în condiţii de carosabil acoperit cu zăpadă, performanţe superioare anvelopelor normale, referitor la
abilitatea de a porni sau a menţine vehiculul în mişcare.
Simbolul „Fulgului de nea pe munte”

Siguranța e cea care contează.

Circulați în siguranță cu o bandă de rulare de minim 4 mm.

Atunci când temperaturile scad, în toamnă, siguranța rutieră devine și mai importantă.
Cauciucul utilizat în anvelopele de vară începe să se întărească la 7 °C, reducând aderența
lor la suprafață. Datorită unui nou compus inovator din cauciuc, a unui design avansat al
profilului și a striaţiilor speciale, anvelopele de iarnă realizate de Continental rămân flexibile și elastice chiar și atunci când termometrul arată cu mult sub zero grade. Atât timp cât
șoferii își adaptează comportamentul la volan la vremea de iarnă, se pot relaxa în siguranță
știind că noi avem grijă de ei.

În Europa, anvelopele trebuie să aibă o bandă de rulare de cel puțin 1,6 mm. Totuși,
experții sunt de acord că anvelopele care au mai puțin de 4 mm nu sunt potrivite
pentru a fi utilizate iarna și că acestea pot crește riscul de accident, în special în
perioada rece.
Cu cât este mai mică adâncimea benzii de rulare, cu atât este mai mare distanța de
frânare. Din acest motiv, conducătorii auto trebuie să verifice anvelopele de iarnă la

8 mm

Frânarea pe zăpadă.*
Anvelope de iarnă

distanță mai scurtă la frânare cu 31 m

4 mm

Viteză reziduală: 27.9 km/h
distanță mai mare la frânare cu 14 m

1.6 mm

Anvelope de vară
Frânarea la 50 km/h

Influența adâncimii benzii de rulare.*

Viteză reziduală: 35.4 km/h

Frânarea la 50 km/h

Viteză reziduală: 33.8 km/h
distanță mai mare la frânare cu 26 m

* Distanța de oprire și diferențele dintre anvelopele de vară și cele de iarnă prezentate în această broșură au fost determinate
folosind vehicule standard. Graficele au doar scop ilustrativ. Distanța de frânare pentru fiecare vehicul în parte depinde de
tipul de vehicul, de frâne și de anvelopele utilizate, precum și de suprafața carosabilului. În acest sens, datele furnizate nu
constituie o descriere generală a proprietăților. (Sursă: Continental AG)

Anvelope de iarnă

Marcajul „Fulgului de nea” identifică anvelopele de iarnă în
concordanţă cu standardele industriei producătoare de anvelope bazate pe definiţiile Nord Americane ale anvelopei de
iarnă. Aceste anvelope asigură performanţe ridicate la siguranţa şi controlul autovehiculului pe zăpadă, gheaţă sau în
general la teste efectuate la temperaturi scăzute.

ContiWinterContact™ TS 850

ContiWinterContact™ TS 830 P

Specialişti în sisteme de frânare performante pentru autoturismele din clasa
compactă şi medie.

Specialistul în siguranţa
autoturismelor de înaltă performanţă.

Frânare şi manevrabilitate optime în condiţii de iarnă.

Putere de frânare excepţională pe gheaţă şi zăpadă.

k 	Muchiile şi striaţiile de blocare în număr considerabil
îmbunătățesc tracţiunea şi performanţa de frânare pe zăpadă
şi gheaţă.
k 	De asemenea, există mai multe muchii pentru transferul lateral de forţe în timpul virajelor sau schimbării benzilor la viteze
mari.
k 	Acest lucru asigură o manevrare optimă şi o aderenţă excelentă a autoturismului, chiar şi în condiţii de condus extreme.

k 	Rigiditatea mare din centrul profilului căii de rulare şi numărul
mare de striaţii importante pentru aderenţa autoturismului,
determină o putere de frânare crescută în condiţii de umiditate sau de gheaţă.

Tracţiune optimă pe zăpadă.
k 	Numărul mare de muchii şi striaţii de pe umărul anvelopei
creează foarte multe muchii de aderenţă, acest lucru având
drept rezultat tracţiunea eficientă pe zăpadă.

Distanţă mică de frânare pe gheaţă.
k 	Datorită unui nivel ridicat al stratificării, muchiile striaţiilor suplimentare pătrund prin pelicula fină de apă care se formează
pe gheaţă, într-un mod similar ştergătoarelor de parbriz.
k 	Acest lucru are ca rezultat o performanţă excelentă la frânare, contribuind la oprirea rapidă a autoturismului.

Randament kilometric mare.
k 	Datorită unei distribuiri egale a rigidităţii şi a unei distribuiri
corespunzătoare de presiune la contactul cu solul, anvelopa
va fi supusă unui grad de uzură mai scăzut şi mai echilibrat
pentru un randament kilometric mare.

Confort în timpul condusului şi rezistenţă la rulare redusă.
Dimensiunile anvelopelor

Dimensiunile anvelopelor

Lăţimea anvelopei în mm
155–225

a Lăţimea anvelopei în mm
195–295

Dimensiunea jantei în inchi
14–17

a Dimensiunea jantei în inchi
15–20

Indice de viteză
T/H/V

a Indice de viteză
T/H/V/W

Secţiune transversală
Serie 45–80

a Secţiune transversală
Serie 30–65

Premii

Premii
Foarte recomandat/
Câştigătorul testului

Bine

Exemplar/
Câştigătorul testului

Exemplar

Exemplar/
Câştigătorul
testului

Foarte
recomandat

Ediţia 20/2012
205/55 R 16 H

Ediţia 10/2012
205/55 R 16 H

Ediţia 40/2012
205/55 R 16 H

Ediţia 11/2012
225/45 R 17

Ediţia 11/2012
235/55 R 17

Ediţia 11/2012
225/40 R 18 V

Foarte
recomandat

Câştigătorul testului

Câştigătorul testului

Ediţia 21/2012
205/55 R 16 H

Ediţia 10/2012
205/55 R 16 H

Ediţia 09/2012
205/55 R 16 T

Modele de vehicule la prima echipare

Audi A1, Audi A3, Audi A6, Audi A8, Audi RS4, BMW Series 1, BMW Series 3, Mercedes-Benz E-Class, VW Sharan
Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG, Volkswagen AG, BMW AG

Anvelope de iarnă

k 	Utilizând un flanc mai dur şi un sistem de ranforsare suplimentar al talonului, transferul de forţe laterale în timpul condusului se poate realiza în condiţii optime.
k 	Datorită pereţilor laterali mai flexibili, se pierde o cantitate
mică de energie în timpul devierilor şi redresărilor.
k 	Acest lucru are ca rezultat conducerea autoturismului în condiţii mult mai confortabile, o manevrare perfectă a autoturismului şi o rezistenţă la rulare redusă.

ContiWinterContact™ TS 810 S

ContiWinterContact™ TS 800

Fiabilă şi sigură –
pentru autoturisme puternice de lux şi de clasă medie.

Puternic şi sigur –
anvelope de iarnă pentru autoturismele din clasa compactă.

Performanţă excelentă în condiţii de iarnă.

Stabilitate şi aderenţă excelente la viraje.

k 	Umărul rigid al anvelopei oferă o stabilitate excepțională în
timpul virajelor.

k 	Pânza largă de striaţii oferă un nivel de rigiditate ridicat pentru o manevrare optimă pe suprafeţele uscate în condiţii de
temperaturi scăzute.

Manevrare şi frânare la standarde înalte pe carosabil
uscat.

Performanţă excelentă pe zăpadă şi gheaţă.

k 	Profilul benzilor de rulare structurat în formă de benzi în zona
centrală, similar cu anvelopele de vară, asigură o distanţă de
frânare mai scurtă pe carosabil uscat.

k 	Striaţiile compacte măresc contactul dintre anvelope şi carosabil, micşorând astfel distanţa de frânare pe gheaţă şi zăpadă.
k 	Pânza largă de striaţii optimizează aderenţa pe drumurile înzăpezite la viraje.

Protecţie excelentă la acvaplanare.
k 	S triaţiile mai late cu spaţii în partea interioară a anvelopei rămân deschise atunci când anvelopa intră în contact cu solul.
k 	Acest lucru are ca rezultat umplerea cu mai multă zăpadă a
canalelor şi creşterea aderenţei pe drumuri de iarnă.

Protecţie extraordinară împotriva acvaplanării.

Dimensiunile anvelopelor

Dimensiunile anvelopelor

a Lăţimea anvelopei în mm
175–285

a Lăţimea anvelopei în mm
125–195

a Dimensiunea jantei în inchi
15–20

a Dimensiunea jantei în inchi
13 & 15

a Indice de viteză
T/H/V/W

a Indice de viteză
Q/T

a Secţiune transversală
Serie 30–65

a Secţiune transversală
Serie 50–80

Premii

Premii
Recomandat

Bine

Bine

Ediţia 11/2008
245/40 R 18 V

Ediţia 10/2012
165/70 R 14 T

Ediţia 10/2012
165/70 R 14 T

Modele de vehicule la prima echipare

Audi A5, Audi A6, BMW M5, BMW Series 1, BMW Series 3, BMW Series 7, Mercedes-Benz E-Class Coupé
Drepturi de autor deţinute de: BMW AG, Daimler AG

Anvelope de iarnă

k 	Structura striată acvadinamică este extrem de eficientă împotriva acvaplanării.

Anvelope on/off-road

Pentru a te bucura de plăcerea
şofatului,
noi vă oferim mai multă siguranţa.
Anvelope on/off-road
Continental.

Vă oferim cele mai bune opţiuni
pentru fiecare anotimp.
Performanţă pe şosea şi pe teren accidentat.

Anvelope UHP

Anvelopele de la Continental pentru SUV-uri şi vehicule 4x4 au un randament impecabil pe
orice tip de teren şi oferă un grad de protecţie şi siguranţă ridicat. Însă, numărul de SUVuri şi autoturisme de teren conduse pe străzile din oraşe este în creştere continuă. Acest
fapt constituie un element esenţial pentru îmbunătăţirea performanţei anvelopelor pentru
autoturismele din această categorie. Din acest motiv, inginerii noştri au acceptat provocarea şi au luat în considerare mediul principal (şoseaua) de utilizare a anvelopelor. Rezultatul: anvelopele pentru SUV-uri şi autoturisme 4x4 adaptate pentru viteze mari pe asfalt,
care rezistă în acelaşi timp unui număr marede kilometri.

Performanţă la nivel ridicat pe asfalt.

ContiSportContact™
5 SUV

Asfalt

ContiSportContact™
5P

Anvelope pentru toate suprafeţe-

Simbolul M+S

M+S

Un număr mare de SUV-uri şi autoturisme 4x4 sunt echipate cu anvelope ce au pe flanc
simbolul M+S. Explicaţia constă în faptul că această categorie de autoturisme a fost
scoasă pe piaţă pentru prima dată în America de Nord, unde anvelopele all-season cu
simbolul M+S sunt obişnuite. De exemplu, în seria de anvelope produse de Continental,
acest lucru se aplică pentru seriile de anvelope ContiCrossContact™ LX, ContiCrossContact™ LX Sport or Conti4x4Contact™. Simbolul M+S este oficial definit în directiva europeană după cum urmează : „anvelope cu structura căii de rulare construite pentru o performanţă mai bună decât cea a anvelopelor obișnuite, în condiţii de iarnă.” Performanţa
anvelopelor cu simbol M+S nu este, prin urmare, nici definită, nici măsurată.

ContiCrossContact™
UHP

Iarbă

Pietriş

Nisip

Conti4x4SportContact™

Noroi

Asfalt

Nisip

Manevrabilitate echilibrată
pentru o mare varietate de supra-

M+S
ContiCrossContact™
LX 2

ContiCrossContact™
LX

ContiCrossContact™
LX Sport

Conti4x4Contact™

Anvelope de iarnă

Zăpadă

Gheaţă

Performanţă excelentă în toate condiţiile de iarnă.

ContiCrossContact™
Winter

Conti4x4WinterContact™

Simbolul „fulgului de zăpadă pe munte”

Anvelope off-road

Performanţa pe zăpadă a anvelopelor de iarnă este marcată în America de Nord prin
simbolul “fulg de zăpadă”. Doar anvelopele care îndeplinesc sau depășesc aceste cerinţe
pot fi marcate prin simbolul „fulg de zăpadă”.

Pentru utilizare pe teren accidentat, ideale pentru
condusul pe iarbă, pietriş şi noroi.

Iarbă

Pietriş

Noroi

M+S
ContiCrossContact™
AT

Anvelope on/off-road

M+S

Conti4x4SportContact™

Conti4x4Contact™

Pentru performanţe ridicate şi
autoturisme 4x4 rapide.

Pentru o experienţă confortabilă în timpul condusului
la autoturismele 4x4.

Stabilitate bună în curbe.

Nivel de zgomot şi confort excelent în timpul condusului pe şosea.

k 	S tructura asimetrică a căii de rulare cu umerii exteriori compacţi asigură
o stabilitate impresionantă la curbe.

k 	Blocurile deviate ale căii de rulare special create pentru autoturismele SUV asigură conducerea în condiţii confortabile și
silenţiozitate pe şosele obişnuite.

Protecţie bună împotriva acvaplanării.
Protecţie bună împotriva acvaplanării.

k 	Canalele largi oferă o evacuare bună a apei şi protecţie împotriva acvaplanării.

k 	Canalele late longitudinale şi laterale protejează împotriva
acvaplanării.

Adecvat utilizării pe şosele de mare viteză.
Tracţiune extraordinară pentru condusul pe şosea şi
pe teren accidentat.

k 	S tructură asimetrică a căii de rulare prevăzută cu umeri laţi
pentru cea mai bună performanţă.

k 	În cazul unei viteze constante, vibraţiile interioare sunt mai
scăzute.
k 	Un număr mare de striaţii cu o mare densitate asigură o tracţiune îmbunătăţită pe asfalt dar şi pe teren uşor off-road.

Dimensiunile anvelopelor

Dimensiunile anvelopelor

a Lăţimea anvelopei în mm
275–315

a Lăţimea anvelopei în mm
185–275

a Dimensiunea jantei în inchi
19–20

a Dimensiunea jantei în inchi
15–20

a Indice de viteză
Y/Z

a Indice de viteză
R/S/T/H/V

a Secţiune transversală
Serie 35–45

a Secţiune transversală
Serie 45–80

Foarte
recomandat/
Câştigătorul
Ediţia 11/2005
255/55 R 18 V
Modele de vehicule la prima echipare

BMW X5, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz ML-Class, Porsche Cayenne, Volvo XC70
Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG, AB Volvo, BMW AG

Anvelope on/off-road

Premii

ContiCrossContact™ UHP

ContiCrossContact™ LX 2

Pentru viteză mare pe şosea.

Pe şosea sau pe teren accidentat:
siguranţa este pe primul loc.

Distanţe de frânare mici şi stabilitate mare în curbe.

Performanţă excelentă de frânare în condiţii normale
sau de umiditate şi condiţii de manevrare bune.

k 	Conturul bionic al anvelopei creează o aderenţă mai mare la
sol în cazul unei încărcături dinamice mari, ceea ce are ca rezultat distanţe mai mici de frânare şi o stabilitate mai mare în
curbe.

k 	Rigiditatea anvelopei este impresionantă, fiind asigurată de
zona centrală, a umărului închis şi a striaţiilor suplimentare
din structura benzii de rulare.
k 	Frânarea pe distanţe mici în condiţii de umiditate este posibilă datorită profilului cu numeroase caneluri, care creşte aderenţa prin dislocarea apei dintre blocuri şi suprafaţa drumului.

Siguranţa înseamnă manevrare extraordinară a
autoturismului,dar şi plăcerea de a fi la volan.
k 	Proeminenţele solide ale umărului din partea exterioară a anvelopei, împreună cu structura cu striaţii a căii de rulare au ca
rezultat precizia la volan, stabilitatea în curbe, precum şi o
tracţiune şi specificaţii de frânare optime.
k 	Aceste proeminenţe, împreună cu striaţiile transversale, oferă
un bun punct de sprijin anvelopelor, optimizând astfel tracţiunea şi frânarea şi aducând un plus de precizie la volan şi performanţe maxime pe drum drept.

Kilometraj mare şi confort ridicat în timpul condusului.
k 	Structura umărului închis creează o barieră împotriva zgomotului anvelopei şi contribuie la reducerea emisiilor de zgomot.
k 	Conturul plat al anvelopei permite distribuirea egală a presiunii între anvelopă şi suprafaţa drumului. Acest lucru permite
realizarea unui randament kilometric bun.

Rezistenţă la rulare redusă şi aderenţă excelentă.
k 	Conform tehnologiei actuale, compusul din banda de rulare a
anvelopei vehiculului, care conţine compuşi de siliciu, asigură
o stabilitate impresionantă pe drum, ceea ce are ca rezultat o
aderenţă excelentă şi o rezistenţă la rulare redusă.

Dimensiunile anvelopelor

Tracţiune excelentă pentru condusul pe terenuri uşor
accidentate.

Dimensiunile anvelopelor

a Lăţimea anvelopei în mm
215–315

k 	Profilul cu proeminenţe dense asigură numeroase zone de
aderenţă.

a Lăţimea anvelopei în mm
205–285

a Dimensiunea jantei în inchi
16–23

a Dimensiunea jantei în inchi
15–18

a Indice de viteză
T/H/V/W/Y/Z

a Indice de viteză
S/T/H/V

a Secţiune transversală
Serie 30–65

a Secţiune transversală
Serie 55–75

Bine

Foarte
recomandat/
Câştigătorul testului

Bine

Ediţia 03/2012
215/65 R 16 H

Ediţia 15/2011
235/60 R 18

Ediţia 04/2012
235/55 R 17 H/V/W

Modele de vehicule la prima echipare

Audi Q7, BMW X5, Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz ML-Class, Porsche Cayenne, Volvo XC90, VW Tiguan
Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG, AB Volvo, BMW AG

Anvelope on/off-road

Premii

ContiCrossContact™ LX

ContiCrossContact™ AT

Pentru vehicule şi SUV-uri în condiţii medii şi grele.

Anvelope cu performanţă sporită
pentru vehicule grele.

Performanţă extraordinară de frânare şi manevrare
pentru utilizare pe şosea şi pe teren accidentat.

Anvelopă de teren, adecvată pentru utilizare pe teren
accidentat şi pe şosea.

k 	Datorită umărului extern deschis, această anvelopă oferă o
bună manevrare şi proprietăţi de frânare chiar şi pe teren neaccidentat.

k 	Trei blocuri cu dispunere în zigzag pe circumferinţă intră pe
suprafaţa de drum uşor şi progresiv. Astfel, rezultă o stabilitate direcţională excepţională şi o performanţă extraordinar
de uşoară şi de silenţioasă pentru o anvelopă de teren.

Protecţie bună împotriva acvaplanării.
Performanţe de frânare şi de tracţiune excelente.

k 	Cele patru striaţii mari de pe circumferinţă se lărgesc spre
deschidere, asigurând o rezistenţă bună la acvaplanare şi reducând uzura anvelopei prin evitarea blocării de pietre.

k 	Rândurile de blocuri cu striaţii de pe banda de rulare asigură
o performanţe de frânare şi de tracţiune excelente – chiar şi
pe suprafeţele ude..

Reacție precisă la schimbările de direcţie şi performanţe foarte bune în linie dreaptă.

Randament kilometric extraordinar şi o călătorie liniştită.

k 	Datorită striaţiilor şi nervurilor pronunţate, cele trei rânduri de
blocuri de pe circumferinţă asigură o reacție precisă la
schimbările direcţie şi performanţe foarte bune în linie dreaptă, garantând, în acelaşi timp, o rulare silenţioasă şi uşoară.

k 	S triaţiile laterale cu deschidere largă şi umerii deschişi permit
o excelentă absorbţie şi evacuare a apei.

Dimensiunile anvelopelor

Dimensiunile anvelopelor

a Lăţimea anvelopei în mm
195–265

a Lăţimea anvelopei în mm
205–275

a Dimensiunea jantei în inchi
16–18

a Dimensiunea jantei în inchi
15–18

a Indice de viteză
S/T/H/V

a Indice de viteză
S/T/H

a Secţiune transversală
Serie 60–70

a Secţiune transversală
Serie 60–85

Premii

Ediţia 10/2012
215/65 R 16
Modele de vehicule la prima echipare

Land Rover Defender
Drepturi de autor deţinute de: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Anvelope on/off-road

Recomandat

ContiCrossContact™ LX Sport

Conti4x4WinterContact™

Anvelopă cu performanţă sporită pentru şosele
şi teren uşor accidentat.

Specialistul pentru vehicule de teren accidentat
rapide şi grele și pentru SUV-uri.

Manevrare extraordinară pentru utilizare pe teren
normal şi teren accidentat.

Performanţe de frânare şi tracţiune excelente.
k 	Tehnologia striaţiilor progresive asigură stabilitate şi forţă de
tracţiune deosebite.

k 	Rândurile rigide de blocuri intermediare ale căii de rulare îmbunătăţesc considerabil manevrarea pe teren uscat şi îmbunătăţesc transmisia cuplului de la anvelopă la şosea.

Confort excelent în timpul conducerii şi călătorie liniştită.

Performanţă de frânare excelentă pe carosabil uscat
şi ud.

k 	Şanţurile asimetrice ale căii de rulare oferă manevrare excelentă chiar şi pe timpul iernii.

k 	Pentru distanţe mai mici de frânare în condiţii de umiditate,
precum şi pentru tracţiunea îmbunătăţită pe teren accidentat
şi pe teren neaccidentat, am mărit muchiile blocurilor şi striaţiilor.

Rezistenţă excelentă împotriva acvaplanării.
k 	Striaţiile laterale continue, cu deschidere largă dispersează
apa şi lapoviţa în mod eficient, asigurând astfel cea mai bună
protecţie împotriva alunecării pe apă şi pe zăpadă.

Rezistenţă de rulare optimizată.
k 	Conturul plat al anvelopei este optimizat pentru o uzură uniformă a căii de rulare.

Dimensiunile anvelopelor

Dimensiunile anvelopelor

a Lăţimea anvelopei în mm
215–275

a Lăţimea anvelopei în mm
215–275

a Dimensiunea jantei în inchi
16–22

a Dimensiunea jantei în inchi
16–19

a Indice de viteză
T/H/V/W/Y

a Indice de viteză
T/H/V

a Secţiune transversală
Serie 40–70

a Secţiune transversală
Serie 50–65
Premii

Ediţia 11/2005
225/55 R 18 105 H
Modele de vehicule la prima echipare

Modele de vehicule la prima echipare

Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz ML-Class, Nissan X-Trail, Volvo XC70, VW Touareg

BMW X3, BMW X5, Mercedes-Benz ML-Class, Porsche Cayenne, VW Tourareg

Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG, AB Volvo, Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Drepturi de autor deţinute de: BMW AG, Daimler AG

Anvelope on/off-road

Recomandat

ContiCrossContact™ Winter
Tracţiune excelentă şi performanţă la frânare
pentru vehicule de teren accidentat şi SUV-uri.
Tracţiune şi performanţă de frânare excelente pe zăpadă.
k 	Datorită unui compus avansat de siliciu, anvelopa are tracţiune şi performanţă de frânare excelente.

Manevrare extraordinară pe carosabilele uscate şi
acoperite de zăpadă.
k 	Datorită conceptului de striaţii progresive sinusoidale angrenate, umărul extern stabil garantează caracteristicile extraordinare pe şosele uscate.

Protecţie sporită împotriva acvaplanării.
k 	Striaţiile late de pe circumferinţă pentru drenaj şi canturile cu
flux optimizat pe umărul extern asigură o siguranţă ridicată
împotriva acvaplanării.

Dimensiunile anvelopelor
a Lăţimea anvelopei în mm
175–295
a Dimensiunea jantei în inchi
15–22
a Indice de viteză
Q/T/H/V
a Secţiune transversală
Serie 35–85

Bine

Foarte
recomandat

Bine

Ediţia 10/2012
215/65 R 16 T

Ediţia 09/2012
215/65 R 16

Ediţia 11/2011
255/55 R 18 H/V

Modele de vehicule la prima echipare

Audi Q3, Fiat Panda 4x4, Mercedes-Benz ML-Class, VW Amarok
Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG

Anvelope on/off-road

Premii

Anvelope pentru furgonete de la
Continental.

Anvelope pentru furgonete

Te poţi baza pe noi
la drum lung.

Ne asigurăm că ajungi la destinaţie în siguranţă,
chiar şi când ai multe greutăţi de transportat.

Presiunea adecvată pentru
anvelopele tale.

Dezvoltate pentru a rămâne rezistente: anvelopele noastre pentru furgonete.

Informații utile despre umflarea anvelopelor.

Dacă utilizaţi furgoneta în fiecare zi, pe lângă importanţa acordată eficientizării costurilor,
veţi acorda atenţie şi siguranţei. Modul în care anvelopele pentru furgonete sunt utilizate
diferă de la un utilizator la altul şi de la o cerinţă la alta. Atenţia este acordată utilizării
comerciale şi private.

La fel ca alegerea corectă a anvelopelor, presiunea corectă a anvelopei este
esențială pentru siguranţă şi eficienţă. Efectele negative ale presiunii prea mari sau
prea mici sunt:

Transportul comercial al persoanelor necesită o atenţie sporită în ceea ce privește siguranţa şi confortul. Trăsăturile de siguranţă optimizate ale anvelopelor pentru autoutilitare
asigură standarde de siguranţă înalte.
Afacerile mici comerciale, precum cele referitoare la decoraţiuni, comerţ etc. urmăresc
soluții de eficientizare a costurilor şi de durabilitate, ceea ce înseamnă că durata de utilizare a anvelopei şi factorii care au influenţă pozitivă asupra costurilor sunt decisivi.

Distanţă mai mare de oprire
Rezistenţa redusă la drum
Consum mai ridicat de combustibil
Durată de utilizare redusă a anvelopei

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

Diferenţe dintre presiunile recomandate ale anvelopelor în procente

Utilizare privată:

Indice de sarcină: pentru rezistenţă mai mare la presiune.

În plus faţă de transportul de persoane cu furgonete, microbuze etc., vehiculele de camping beneficiază, de asemenea, de anvelopele Continental. Caracteristicile de manevrare
stabilă combinate cu cel mai ridicat grad de confort garantează o soluţie individuală pentru călătorii în siguranţă oricând aveţi nevoie.

Presiunea anvelopei este importantă în mod special pentru furgonete, datorită sarcinilor mari care trebuie transportate. Presiunea este calculată cu ajutorul indicelui
de sarcină (LI), care exprimă greutatea maximă, în kilograme, pe care o poate suporta o singură anvelopă. Fiecare imagine LI corespunde unei presiuni specifice de
anvelopă. Un indice LI mai ridicat indică o anvelopă mai rezistentă, ceea ce înseamnă că este necesar mai mult aer pentru a o umfla corect.
Dimensiunea

Indice de sarcină

Presiunea în bari

Categorie

205/65 R 16

LI 95 (690 kg)

2.5 bar

PKW

205/65 R 16 RF or XL

LI 99 (775 kg)

2.9 bar

PKW/VAN

205/65 R 16 C (6PR)

LI 103/101 (875 kg)

3.75 bar

VAN

205/65 R 16 C (8PR)

LI 107/105 (975 kg)

4.5 bar

VAN

PS: De asemenea, puteţi calcula rapid şi uşor presiunea optimă a anvelopei pentru
orice vehicul, accesând site-ul www.conti-luftdruck.de

Anvelope pentru
furgonete

Transportul mărfurilor – încrederea şi eficienţa costurilor reprezintă principalul punct de
interes, care se reflectă, de asemenea, în viaţa de zi cu zi a utilizării furgonetei. Grupul
ţintă acordă importanţă durabilităţii, rezistenței şi reducerii consumului de combustibil.

Viata anvelopei în procente

Aplicaţie industrială:

k
k
k
k

ContiVanContact™ 100

ContiVanContact™ 200

Eficienţă şi siguranţă în fiecare zi.

Frânare optimizată pentru siguranţă crescută.

Nivel ridicat de eficienţă datorită randamentului kilometric ridicat.

Călătorii sigure datorită distanţelor scurte de frânare
pe carosabile cu umiditate ridicată.

k 	Compusul parţial de siliciu utilizat este foarte rezistent. Conturul plat al anvelopei asigură o suprafaţă de contact mai
mare cu solul, producând un volum de uzură mai ridicat.
Acest lucru duce la o eficienţă mai mare, datorită radndamentului kilometric mare al anvelopei.

k 	Noile striaţii pentru apă din umărul şi proeminenţele aflate în
zona centrală creează un efect similar ştergătoarelor de parbriz prin intermediul muchiilor striaţiilor. Rezultatul: dispersia
apei este îmbunătăţită pentru frânarea în siguranţă pe porţiunile de drum cu umiditate.

Durabilitate îmbunătăţită pe toate drumurile şi, prin
urmare, durată de viaţă prelungită.

Manevrare în siguranţă în toate situaţiile, precum şi în
cazul sarcinilor mari.

k 	Un design durabil al modelului pentru banda de rulare şi pentru ejectoarele de pietre în partea inferioară a striaţiilor împiedică blocarea pietrelor în striaţii. Astfel, anvelopa este protejată mai bine împotriva tăierii şi a altor daune. Nervurile 3D
rezistente de pe partea laterală protejează împotriva abraziunii în curbe şi măreşte durabilitatea anvelopei.

k 	Datorită macro-blocului de pe banda de rulare, există un contact îmbunătăţit cu drumul, iar stabilizatoarele sporesc stabilitatea şi rigiditatea benzii de rulare. Rezultatul: performanţă
de conducere optimă.

Rezistenţă de rulare redusă considerabil pentru un
consum de combustibil redus şi o eficacitate sporită.

k 	A nvelopa se caracterizează printr-o construcţie rezistentă a
carcasei şi a flancurilor întărite. Astfel, oferă o capacitate de
transport ridicată a sarcinilor, cu un nivel ridicat de stabilitate
a manevrării.

Dimensiunile anvelopei
a Lăţimea anvelopei în mm
175–235
a Dimensiunea jantei în inchi
14–16

k 	Compusul integral de siliciu cu polimeri special adaptaţi conduce la o reducere a pierderii de energie pe durata deformării
anvelopei datorită legăturii puternice dintre lanţurile polimerice şi siliciu. Efectul: rezistenţă de rulare redusă pentru eficacitate mai mare.

Dimensiunile anvelopei
a Lăţimea anvelopei în mm
195–235
a Dimensiunea jantei în inchi
15–16

a Indice de viteză
H/Q/R/T

a Indice de viteză
H/R/T

a Secţiune transversală
Serie 60–80

a Secţiune transversală
Serie 60–75

Anvelope pentru
furgonete

Siguranţă ridicată pentru sarcini mari.

Vanco™ 2

Vanco™ Camper

Pentru autoutilitare şi furgonete.
Rezistent, sigur şi extrem de durabil.

Sigur, durabil şi stabil:
anvelopa ideală pentru rulote.

Manevrare perceptibilă orientată pe vehicul.

Construcţie rezistentă pentru durabilitate îmbunătăţită în condiții dure de camping

k 	Umărul solid al anvelopei asigură o deformare scăzută pentru
transmiterea optimă a forţelor laterale, oferind astfel o manipulare orientată pe vehicul.

k 	Curea ranforsată şi carcasă cu design pentru rezistenţă sporită împotriva abraziunii, supraîncărcării şi impactelor externe.

Performanţă de frânare excelentă pe drumuri ude.
Distanţă de oprire redusă pe suprafeţele ude.

k 	Structura reconcepută a reţelei de striaţii distribuie apa similar modului de acţionare a ştergătoarelor de parbriz pentru
aderenţă optimă la suprafaţa de drum în condiţii de umiditate.

k 	Compus al căii de rulare optimizat pentru aderenţă îmbunătăţită la suprafeţele ude.

Stabilitate suplimentară pentru furgonetele de camping cu greutatea pe spate

Rezistenţă extraordinară împotriva acvaplanării.
k 	Canalele laterale modelate dinamic acţionează în calitate de
canaluri de apă pentru a dispersa apa de pe banda de contact pentru protecţie optimă împotriva acvaplanării.

k 	Construcţie rigidă a flancurilor pentru suport transversal mai
puternic pentru osiile din spate încărcate.

Dimensiunile anvelopei

Dimensiunile anvelopei

a Lăţimea anvelopei în mm
175–235

a Lăţimea anvelopei în mm
195–235

a Dimensiunea jantei în inchi
14–17

a Dimensiunea jantei în inchi
15–16

a Indice de viteză
P/Q/R/S/T

a Indice de viteză
R

a Secţiune transversală
Serie 55–82

a Secţiune transversală
Serie 65–75

Premii

Premii
Bine

Bine

Ediţia 05/2008
215/70 R 15 C

Ediţia 04/2010
235/65 R 16 C

Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Renault Master, Renault Trafic
Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG

Anvelope pentru
furgonete

Modele de vehicule la prima echipare

Vanco™ Contact 2

Vanco™ Contact

Frânare precisă şi distanţe de frânare scurte
pentru vehicule de familie şi autoutilitare mici.

Performanţă de frânare optimă şi protecţie ridicată împotriva
acvaplanării pentru vehiculele de familie şi autoutilitarele mici.

Manevrabilitate excelentă.

Performanţă de manevrare optimizată pe carosabil
ud.

k 	Design-ul rigid al umărului oferă stabilitate excelentă la conducere.

Reacţie de frânare precisă şi distanţă de oprire redusă.

Rezistenţă excelentă împotriva acvaplanării.

k 	Frânare mai bună pe suprafeţele ude datorită designului optimizat al striaţiilor.

k 	Profilul nostru inovativ oferă o protecţie mai bună împotriva
acvaplanării datorită drenajului rapid al apei.

Protecţie excelentă împotriva acvaplanării.

Caracteristici precise de manevrare

k 	S triaţiile late de pe circumferinţă previn acvaplanarea prin
asigurarea comportamentului sigur pe suprafeţe ude.

k 	Un compus special din cauciuc reduce emisia de zgomot al
anvelopei şi economiseşte combustibil pe distanţe lungi şi
scurte.

Dimensiunile anvelopei

Dimensiunile anvelopei

a Lăţimea anvelopei în mm
165–225

a Lăţimea anvelopei în mm
185–235

a Dimensiunea jantei în inchi
13–16

a Dimensiunea jantei în inchi
15–17

a Indice de viteză
R/S/T/H

a Indice de viteză
R/T/H/V/W

a Secţiune transversală
Serie 60–80

a Secţiune transversală
Serie 60–80

Modele de vehicule la prima echipare

Modele de vehicule la prima echipare

Mercedes-Benz Viano, Peugeot Partner, Renault Kangoo

Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, VW T5

Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG

Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG

Anvelope pentru
furgonete

k 	Pentru a asigura o precizie de manevrare de neegalat, am îmbunătăţit nervurile centrale şi striaţiile transversale.

Vanco™ Eco

Vanco™ Winter 2

Economică şi sigură pentru utilizare zilnică.

Pentru utilitare uşoare şi MPV-uri pe timp de iarnă.
Rezistente şi sigure, cu aderenţă ridicată.

Eficientizare a costurilor datorită rezistenţei optimizate la rulare.

Efect optimizat de frânare pe zăpadă şi gheaţă.
k 	În momentul frânării, anvelopa are o frecvenţă naturală ridicată în interiorul compusului
k 	Muchiile multiple de decalare provoacă un efect de racletă
pentru o performanţă de frânare excelentă pe drumurile de
iarnă.

k 	Compusul inovativ al căii de rulare din siliciu, conturul drept
şi adâncimea redusă a căii de rulare asigură o deformare mai
mică a anvelopei pe durata rotaţiei - chiar şi în cazul unei sarcini ridicate.
k 	Rezultatul: consum redus de combustibil datorită rezistenţei
de rulare reduse.

Manevrabilitate orientată către maşină pe zăpadă.
k 	Muchiile de aderare se cuplează cu zăpada oferind caracteristici de manevrare similare unei maşini pe zăpadă, carosabil
uscat şi ud şi la temperaturi scăzute.

Distanţe scurte de frânare, chiar şi pe suprafeţele
ude.
k 	Muchiile de aderenţă ale blocurilor creează un efect similar
ştergătoarelor de parbriz şi asigură o aderenţă optimă la suprafaţa de drum pentru distanţe mici de frânare.

Rezistenţă împotriva acvaplanării şi manevrabilitate
sigură în condiţii de umiditate.
k 	Umerii deschişi cu striaţiile laterale contribuie la drenarea
apei pe direcţie laterală, oferind astfel o protecţie excelentă
împotriva acvaplanării în condiţii de umiditate şi lapoviţă.

Mai mult maşină decât furgonetă.
k 	Rigiditatea sporită a căii de rulare şi profilul ferm al benzii de
rulare, împreună cu umărul solid al anvelopei asigură transferul optim al forţelor laterale şi oferă vehiculului manevrabilitate similară unei maşini.

Dimensiunile anvelopei

Dimensiunile anvelopei

a Lăţimea anvelopei în mm
195–235

a Lăţimea anvelopei în mm
165–235

a Dimensiunea jantei în inchi
15–17

a Dimensiunea jantei în inchi
14–17

a Indice de viteză
Q/R/T/H

a Indice de viteză
Q/R/T/H

a Secţiune transversală
Serie 55–75

a Secţiune transversală
Serie 55–80

Premii
Bine

Modele de vehicule la prima echipare

Modele de vehicule la prima echipare

Ford Transit, Merdeces-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Renault Master, VW T5

Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, VW T5

Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG

Drepturi de autor deţinute de: Daimler AG

Anvelope pentru
furgonete

Ediţia 04/2011
215/65 R 16 C

Vanco™ WinterContact
Pentru monovolume şi furgonete uşoare în condiţii de iarnă.

Aderenţă excelentă şi performanţă de frânare optimă
în condiţii de iarnă
k 	Striaţiile adânci şi canalele anti-alunecare oferă o tracţiune
foarte bună şi distanţe scurte de frânare pe drumuri cu zăpadă, gheaţă sau umiditate

Economic datorită perioadei lungi de utilizare.
k 	Randamentul kilometric excelent are ca rezultat o profitabilitate mai mare datorită conturului drept al anvelopei şi a lăţimii
mărite a benzii de rulare.

Protecţie excelentă împotriva acvaplanării.
k 	Striaţiile laterale se extind spre marginea umărului şi asigură
cea mai bună rezistenţă împotriva acvaplanării.

Dimensiunile anvelopei
a Lăţimea anvelopei în mm
185–215
a Dimensiunea jantei în inchi
15–16
a Indice de viteză
T

Anvelope pentru
furgonete

a Secţiune transversală
Serie 60–65

