
› Ještě lepší valivý odpor díky novému složení směsí 
a speciálnímu výrobnímu procesu, který přináší úspory paliv 
a emisí CO2

› Pozoruhodná přilnavost a špičkový handling v každém počasí 
díky robustnímu dezénu určenému pro regionální cesty

› Vysoký kilometrový výkon díky vyváženému složení směsi

› Rovnoměrné opotřebování díky propracované struktuře 
dezénu

Nové vylepšené Conti EcoRegional HS3+ a Conti EcoRegional HD3+ 
pomáhají snižovat spotřebu paliva a emise CO2.

Když se setkává nízká spotřeba 
a silný výkon

Úspora paliva při 
smíšené regionální 
a dálkové přepravě.



* dostupné v rozměrech 315/70 R 22,5 a 385/55 R 22,5

Technologie W-drážek zajišťuje 
rovnoměrné rozložení sil podél drážky 
při průjezdu zatáčkami, čímž se snižuje 
namáhání pneumatiky a prodlužuje se 

tak její životnost*

Technologie hlubokých kapsičkových lamel, 
které zabírají 50 % šířky dezénového bloku, 
minimalizuje nerovnoměrné opotřebování 
a zvyšuje odvod vody pro zlepšený výkon 

na mokré vozovce

Osvědčený, a ještě vylepšený 
design dezénu pro skvělou 

přilnavost za mokra, 
rovnoměrné opotřebování 

a lepší životnost

Conti EcoRegional HS3+

Vylepšené Conti EcoRegional HS3+ a Conti EcoRegional HD3+ s dezénem pro regionální 
provozy poskytují působivý výkon. Speciální výrobní proces, nová receptura směsí
a upravená konstrukce pláště generují nízký valivý odpor, což umožňuje této nové řadě 
pneumatik ještě více snížit spotřebu paliva i celkovou uhlíkovou stopu.

Řekni ano snižování 
spotřeby PHM a emisí CO2

Výroba kvalitních věcí vyžaduje čas. Proto jsme použili technologii Conti Diamond

(tzv. diamantová technologie) ke snížení valivého odporu nových Conti EcoRegional HS3+ 

a Conti EcoRegional HD3+. Proč diamant? Protože diamanty se tvoří dlouho a jelikož tyto 

pneumatiky lisujeme při relativně nízkých teplotách, trvá to delší dobu. To dává jednotlivým 

složkám více času na vzájemnou interakci a jejich efektivnější propojení.

Technologie Conti Diamond:  
speciální výrobní proces pro dosažení vysokého valivého odporu

› Při technologii Conti Diamond mají polymery a uhlíkové částice více času 

reagovat navzájem a účinněji se zesíťovat a propojit, čehož výsledkem je menší 

vnitřní tření v rámci směsi.

› Menší hromadění tepla má za následek nižší valivý odpor, snížení spotřeby 

paliva, a tedy i redukované emise.

Pro vysoký výkon na regionálních cestách

S ještě vylepšenou směsí a osvědčeným designem dezénu nová Conti EcoRegional HS3+ 
poskytuje vynikající valivý odpor a úsporu paliva. Navíc, má skvělou přilnavost 
za mokra a rovnoměrné opotřebování povrchu pro ještě více 
najetých kilometrů, což je neocenitelné 
zejména na regionálních 
cestách.



Tzv. low-void design pro 
menší deformaci

Konstrukce bloku snižuje 
opotřebení pláště zmenšením 
kontaktní plochy s povrchem, 

což vede k výrazně lepšímu 
kilometrovému výkonu

Více úchopových hran 
a 3D lamel pro lepší trakci, 

stabilitu a odolnost

Pozoruhodný handling, 
přilnavost a životnost 

na regionálních cestách

Rozhodli jsme se opět použít již zavedený a vynikající systém. Proto jsme zachovali dezén 
předchozího modelu Conti EcoRegional HD3, který poskytuje špičkový výkon
na kopcích a klikatých cestách. Použili jsme také vylepšenou recepturu směsí speciálně 
navrženou ke snížení valivého odporu. Upravená konstrukce pláště a vylepšený speciální 
výrobní proces Conti Diamond Technique zajišťuje novému Conti EcoRegional HD3+ 
přesvědčivě nízký valivý odpor bez vlivu na kilometrový výkon.

Dobře známý dezén pro regionální cesty.

Technologie Conti InterLock zajišťuje optimální vazbu mezi jednotlivými složkami, 

takže dochází k menšímu vnitřnímu tření. To se odráží na nižším valivém odporu, 

nižší spotřebě paliva a redukci emisí CO2.

Technologie Conti InterLock:  
běhounová směs, která mění pravidla hry

Conti EcoRegional HD3+

› Směs Conti InterLock poskytuje dosud nepoznanou rovnováhu mezi 

kilometrovým výkonem a valivým odporem na regionálních cestách.

› Nejmodernější plniva zajišťují optimální vzájemnou interakci a propojení 

polymerů v kaučukové směsi.

› Inovativní polymery s lepšími vazebními vlastnostmi, které pomáhají lépe 

a efektivněji se propojit s plnivy ve směsi.



www.continental.cz

* Dostupné v 1. čtvrtletí 2022
IDostupné i jako inteligentní pneumatiky, které jsou již z výroby vybaveny  
     senzory pneumatik

Rozměr LI/SI M+S T K N G I

315/70 R 22.5* 156/150 L (154/150 M) • • B B A 70 dB •

315/80 R 22.5* 156/150 L (154/150 M) • • B B A 70 dB •

385/55 R 22.5* 160 K (158 L) • • B B A 71 dB •

385/65 R 22.5* 164 K • • B B A 71 dB •

Conti EcoRegional HS3+

Rozmer LI/SI M+S T K N G I

315/70 R 22.5* 154/150 L (152/148 M) • • C C A 73 dB •

315/80 R 22.5* 156/150 L (154/150 M) • • C C A 73 dB •

Conti EcoRegional HD3+

Tvoje firma. Tvoje volba.
Pomůžeme Ti vybrat.

Připrav se na zítřek správným výběrem již dnes.
EU zavedla nová nařízení pro emise CO2 pro výrobce 
nákladních vozidel. I když v současné době neplatí pro 
provozovatele vozových parků, další emisní předpisy jsou 
očekávány již zanedlouho. Více na:  
www.conti-truck-tires.com/vecto


