
Vyrobená, aby vydržala. 
Veľa, veľa rokov.
Spoľahlivosť založená na nemeckej technológii.
Nová VanContact™ Ultra.

Uži si skvelý kilometrový výkon vďaka 
uzatvorenému dezénu pneumatiky.

Vyskúšaj nízky valivý odpor zaistený špeciálnou 
koncepciou zmesi vyvinutej pre úžitkové vozidlá.

Využívaj výhody jedinečnej odolnosti 
vďaka robustným bočniciam.

www.continental.sk



Rozmery

Rýchlostný index: 
H–T

Priemer v palcoch:
15–17

Profilové číslo:
55–75

Rozmery v mm:
185–235

Spoľahlivosť založená 
na nemeckej technológii.
Nová VanContact™ Ultra.
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Hodnoty podľa štítkov 
EÚ pre pneumatiky
Spotreba paliva: B 
Priľnavosť za mokra: A
Vonkajší hluk: B (71 dB)

Spoľahlivá rovnako ako tvoj najlepší zamestnanec.
Všetci úspešní podnikatelia chcú vybudovať dlhodobé vzťahy. Aj naším cieľom je stáť ti po boku čo najdlhšie. 
Preto sme vyvinuli VanContact™ Ultra – pneumatiku, s ktorou pravdepodobne stráviš veľa času.
Tuhšie gumové bloky a ochranný pásik cez celý bok pneumatiky stabilizujú celú bočnicu, čím zaisťujú 
vysokú odolnosť a znižujú pravdepodobnosť poškodenia napr. o obrubník. Takže sa priprav na to, 
že nákup nových pneumatík nebudeš musieť riešiť naozaj veľmi, veľmi dlho.

Názor meniť môžeš – nie pneumatiky.
Je nám jasné, že máš s najväčšou pravdepodobnosťou na starosti dôležitejšie veci než pneumatiky svojich 
dodávok, vymysleli sme úplne novú a mimoriadne odolnú zmes zameranú špeciálne na potreby úžitkových 
vozidiel. Použitím takzvaných funkčných polymérov sme dosiahli skvelý valivý odpor, vysokú robustnosť 
a súčasne skvelú priľnavosť za mokra, takže sa namiesto premýšľania o výmene pneumatík budeš môcť 
sústrediť na svoje podnikateľské plány.

Jazdi ďaleko a dlho.
Pri vývoji pneumatík VanContact™ Ultra bolo naším cieľom ponúknuť ti produkt, s ktorým najazdíš oveľa viac 
kilometrov. Na zaistenie skvelého kilometrového výkonu sme vyvinuli nové uzatvorené vyhotovenie dezénu 
s menším počtom bočných drážok v ramenných rebrách. Výsledkom je väčšia styčná plocha medzi 
pneumatikou a vozovkou, čo znižuje opotrebovanie dezénu aj hlučnosť jazdy. A pretože už nie je nič, 
čo by bolo ešte potrebné vysvetliť, ti len zaželáme príjemné a tiché okamihy pri oveľa častejších jazdách.


