
HDW 2 COACH 295/80 R 22.5

Bláto + sníh 3PMSF Zimní 
pneumatika 
Continental

B 76dB / 2D

Zimní pneumatika pro hnací nápravu

Jízda bez obav: 
i na sněhu a ledu
HDW 2 COACH – ideální  
do zimního počasí.
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Při přepravě osob je bezpečnost silničního provozu prvořadá. Proto v zimě, 
na zasněžených a zledovatělých silnicích, není nic důležitějšího než efektivní 
přenos tažné síly mezi pneumatikou a vozovkou. Continental má více než 80 let 
zkušeností s výrobou zimních pneumatik, které se nyní zúročily při návrhu nové 
pneumatiky HDW 2 COACH. Novinka zajišťuje maximální bezpečnost v zimě díky 
inteligentní synergické kombinaci hlubokých drážek a 3D lamel se speciálními 
hnacími lamelami.  Výsledkem je maximální přilnavost a přenos tažné síly mezi 
pneumatikou a vozovkou, což umožní hladkou jízdu rozbředlým nebo uježděným 
sněhem i ledem. 

Díky své inovativní technologii směsi a konstrukci dezénu je zajištěna vysoká 
tuhost běhounu a bočnic, což jí dává vynikající robustnost, minimalizuje poškození 
při kontaktu s obrubníky a současně zajišťuje pohodlnou jízdu a komfort pro  
cestující. 

Pneumatika HDW 2 COACH doplňuje produktovou řadu, která v současnosti 
zahrnuje typ HSW 2 COACH pro řízenou nápravu.

Navržena tak, aby vás dostala do cíle cesty i v nejtvrdších zimních 
podmínkách – bezpečně, včas a komfortně.
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Opotřebení běhounu

Optimalizovaná 
pro sníh a led
Zimní pneumatiky Continental 

– výrazně překračují požadavky 

normy 3PMSF



Bezpečnost 
na prvním místě
Vynikající brzdný a trakční výkon 

na silnicích v zimních podmínkách

Vynikající možnost opětovného 

protektorování díky robustnímu 

plášti pneumatiky



Vynikající možnost 
opětovného  
protektorování 

Vynikající přilnavost a přenos tažné síly mezi pneumatikou a vozovkou díky inovativnímu designu 

běhounu s vysokým počtem lamel a hran – dokonce i při opotřebení běhounu.

Pneumatika HDW 2 COACH je speciální zimní pneumatika specificky navržená pro optimální výkon v náročných zimních podmínkách. 

Nedoporučujeme její celoroční používání.

Pro ještě vyšší bezpečí: 
monitoring tlaku  

a teploty pneumatik 
ContiPressureCheck.


