
Doveze tvůj náklad dál. 
A zvýší efektivitu.
Nová Conti Hybrid HS5.
Pneumatiky pro vysoký kilometrový výkon vyvinuté v Německu.

Vysoký kilometrový výkon díky novému složení směsi speciálně 
vyvinuté pro regionální přepravu.

Výborná přilnavost za každého počasí díky mimořádně robustnímu 
dezénu. Nové 3D matricové lamely s plnou šířkou zajišťují
trakci v průběhu celé životnosti pneumatiky.

Nový inteligentní dezén umožňuje stejnoměrné 
opotřebení při zachování vynikající přilnavosti.

Generation 5. Společně můžeme změnit hodně.



Nová Conti Hybrid HS5.
Pneumatiky pro vysoký kilometrový výkon vyvinuté v Německu.

Je jedno, kolik času stráví Tvé pneumatiky na silnici. Nevšimneš si to. Abychom dosáhli rovnoměrné opotřebení bez toho, 
aby se to dotklo vyvážené přilnavosti, vyvinuli jsme velmi inovativní design pláště. Navíc nový 0° nárazník (dostupný 
pouze pro rozměr 315/70 R 22,5) umožňuje vynikající rozložení tlaku v kontaktní ploše s vozovkou při měnících se 
podmínkách zatížení. To má za následek výrazné zlepšení kilometrového výkonu a rovnoměrné opotřebení. A kdo by 
neocenil dobrý výkon, který vydrží opravdu dlouho?

Navrženy tak, aby zůstaly v dobré kondici velmi mnoho kilometrů. 

Bez ohledu na to, kam Tvoje vozidla směřují, pneumatika pro řízenou nápravu Conti Hybrid HS5 se postará o to, aby 
nikdy neztratila kontakt s vozovkou. Jinými slovy to přesně znamená, že poskytuje mimořádně silnou přilnavost za všech 
povětrnostních podmínek – díky mimořádně robustnímu dezénu včetně 3D matricových lamel, které zajišťují špičkový 
výkon během celé životnosti pneumatiky. A pro případ, že jsi již zapomněl, to znamená na velmi, velmi dlouho.

Nic nestojí mezi Tebou a bezpečnou jízdou.

Podnikání je maratón a žádný sprint. Úplně nová pneumatika na řízenou nápravu Conti Hybrid HS5 umožňuje vozovým 
parkům překonat větší vzdálenosti než kdykoliv předtím – zejména pokud se jedná o požadavky regionálních přeprav. 
Nová směs běhounu pro řízenou nápravu s mimořádně vysokým podílem přírodního kaučuku umožňuje vysoký stupeň 
robustnosti a vysokou integritu běhounu pro rovnoměrné opotřebení a vysokou odolnost proti poškození během celé 
životnosti pneumatiky. Kromě toho inteligentní kombinace dvou různých směsí pro vrchní a spodní vrstvu běhounu 
umožňuje vyvážený velmi vysoký kilometrový výkon a dobrý valivý odpor, což vede k úsporám paliva. A to je zajisté více 
než jenom užitečné, chceš-li ve svém podnikání dosáhnout co nejvíc. 

Naše maratónská pneumatika pro Tvé maratónské podnikání.

Rozměr LI/SI M+S

315/70 R 22.5
156/150 L
(154/150 M)

C B A / 70 dB • •
385/55 R 22.5

160/000 K
(158/000 L)

C B B / 73 dB • •
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