
 
 
 

 

 

Anvelopa ContiWinterContact TS 850 câștigă testul de 

anvelope de iarnă “auto motor și sport” 

 

19 Septembrie 2013 

 Anvelopele de iarnă Continental având dimensiunea 225/50 R 17 V pentru autoturisme din 
clasa compactă și medie primește note mari pentru performanțe pe carosabil ud și zăpadă 

 Verdictul celor care au efectuat testul: "Performanțe excelente la frânarea pe carosabil ud sau 
acoperit cu zăpadă, aderență excelentă pe carosabil ud, manevrabilitate echilibrată " 

 

În cadrul testului de anvelope de iarnă realizat de către revista de specialitate “auto motor și sport”, 

anvelopa ContiWinterContact TS 850 a obținut primul loc. Obținând 277 de puncte dintr-un posibil de 300, 

ContiWinterContact TS 850 a obținut cel mai bun calificativ ("foarte recomandat"). În acest test (ediția 

20/2013), anvelopa a depășit șapte alte modele de anvelope de iarnă având dimensiunea 225/50 R 17.  

 

Experții au testat un număr de 15 caracteristici diferite 

ale anvelopelor pe carosabil ud, uscat sau acoperit cu 

zăpadă. Rezistența la rulare și zgomotul emis au fost de 

asemenea luate în considerare. La frânarea pe drumuri 

acoperite cu zăpadă sau ude dar și la tracțiunea pe 

zăpadă, anvelopa ContiWinterContact TS 850 a fost 

printre cele mai bune. 

 

 A obținut de asemenea califivative excelente la manevrabilitatea și stabilitatea pe carosabil ud și la 

protecția împotriva acvaplanării. ContiWinterContact TS 850 a obținut 99 dintr-un posibil de 100 de puncte 

pentru carosabil ud și 95 dintr-un posibil de 100 pentru performanțele pe 

zăpadă, aceasta acumulând cel mai bun scor general cu un avans substanțial 

față de următorii rivali. Sau, așa cum spune revista: "Când e vorba de 

performanțe pe carosabil ud, Continental chiar ține la rece competitorii."  

 

Autoturismul pe care s-a efectuat testul a fost un BMW 330d. Dimensiunea 

anvelopei 225/50 R 17 este potrivită pentru multe alte autoturisme de clasă 

medie. Din acest sezon, versiuni de 14" și de 17" ale anvelopei 

ContiWinterContact TS 850 vor fi disponibile pe lângă numeroasele dimensiuni 

pe 15" sau 16".  

 

Anul trecut aceasta anvelopă a obținut, de asemenea, primul loc în mai multe teste efectuate de organizații 

independente sau reviste internaționale, primind chiar și recomandări de achiziționare. 

  


