
Nowość!

Zimowe osiągi
NAPĘ DZ AN E  N I E M I EC K Ą  TEC H N O LO G IĄ

 > Doskonałe zachowanie na śniegu gwarantuje wyjątkową  
przyjemność z jazdy  

 > Najlepsza skuteczność hamowania dla maksymalnego  
bezpieczeństwa w zimie 

 > Doskonałe prowadzenie na suchej nawierzchni dla najwyższej  
precyzji kierowania 

 > Wyjątkowo niskie opory toczenia zapewniają zmniejszone  
zużycie paliwa

www.continental.pl

Nowa opona WinterContact™ TS 860 S.

Sportowa mieszanka skrojona na miarę. Przygotowana  
pod indywidualne wymagania partnerów pierwszego  
wyposażenia.



Rozmiary opon.

Szerokość opony w mm Profil opony Rozmiar felgi w calach Indeks prędkości

225–315 Serie 30–60 18–21 H/V/W
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Sporty zimowe nigdy nie były tak poruszające.
Zimowa opona UHP do samochodów sportowych  
z segmentu premium.

Najważniejsze dane techniczne.

Opona
Opory  

toczenia
Śnieg

Osiągi  
na mokrym

Hamowanie 
na mokrym

Osiagi  
na suchym

Sportowy charakter

WinterContact™ TS 860 S
Etykieta EU Etykieta EU  

 

WinterContact™ TS 850 P
Etykieta EU Etykieta EU  

 

WinterContact™ TS 860 
Etykieta EU Etykieta EU  

Charakterystyka opon.

B / C / E

B / C / E

C / E

B / C

C
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Doskonałe zachowanie na śniegu gwarantuje wyjątkową przyjemność z jazdy.
Kompresja śniegu w bieżniku oraz ilość krawędzi są zawsze kluczowym czynnikiem wpływającym na przyczepność 
i przyspieszenie na zaśnieżonych drogach. Dzięki specjalnej konstrukcji lameli zwiększających przyczepność, bieżnik  
pozostaje elastyczny, umożliwiając większą adaptację na zaśnieżonym podłożu.  Dodatkowo nowe rowki śniegowe 
poprawiają zbieranie i kompresję śniegu w głównych rowkach wzdłużnych. To zazębianie się ze śniegiem znacząco  
zwiększa przyczepność i komfort prowadzenia na zaśnieżonych drogach.

Najlepsza skuteczność hamowania dla maksymalnego bezpieczeństwa w zimie.
Sztywne bloki bieżnika umożliwiają przenoszenia większych siły na suchych zimowych drogach – co prowadzi do zwiększenia 
skuteczności hamowania. W związku z tym bloki żebra bieżnika są rozdzielone tylko cienkimi bocznymi rowkami, które tworzą 
sztywne żebro podczas hamowania. Efekt: krótsza droga hamowania, zwłaszcza podcza sportowej jazdy w warunkach zimowych.

Doskonałe prowadzenie na suchej nawierzchni dla najwyższej precyzji kierowania.
Większa powierzchnia kontaktu zapewnia lepszą kontrolę. Z tego powodu opony WinterContact™ TS 860 S opracowano  
z szerszymi i większymi blokami na zewnętrznym barku, co zwiększa sztywność poprzeczną i powierzchnię kontaktu. W efekcie 
uzyskujemy maksymalną kontrolę i precyzję prowadzenia podczas pokonywania zakrętów na suchych zimowych drogach. 

Wyjątkowo niskie opory toczenia zapewniają zmniejszone zużycie paliwa.
Dzięki tej kombinacji innowacyjnej mieszanki, profilu i konstrukcji, opona WinterContact™ TS 860 S efektywnie redukuje 
opory toczenia i zwiększa oszczędność paliwa – bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo.


