Testy zimních pneumatik
2014/2015
Dopřejte svým nejbližším
pocit bezpečí.
Přezujte na zimní
pneumatiky Continental včas.

Když na brzdění záleží.

ContiWinterContact TS 850 P
Bezpečnost pro osobní a SUV vozidla střední a luxusní třídy.

Technický charakter
produktu

Vlastnosti produktu

Přínos pro zákazníka

Orientace lamel a bloků
dezénu je zaměřená
na zachycení bočních sil.

Zvýšený počet adhezních hran
v bočním směru pro lepší přenos
bočních sil na sněhu.

Zlepšená přesnost řízení
na sněhu.

Vysoký počet bloků a lamel
v podélném směru.

Vysoký počet zářezů, lamel
pro zlepšení adhezních
vlastností na sněhu

Zlepšená trakce na sněhu
a kratší brzdné dráhy na sněhu.

Užší drážky mezi jednotlivými
bloky ve středové oblasti dezénu.

„Zámečkový efekt“mezi bloky
dezénu umístěný v kontaktní
ploše, jej chrání před vysokým
opotřebením. Výsledkem je větší
kontaktní plocha s vozovkou.

Podstatné zkrácení brzdné dráhy
na suchém a mokrém povrchu.

Magazín/
organizace

Vydáno

Rozměr

AutoBild
sportscars

09/2014

235/35 R19 W/V

ContiWinterContact TS 850
Skvělý brzdný výkon pro kompaktní a středně velká vozidla.

Výsledek testu
3. MÍSTO

✔

Hodnocení
Přesvědčivý výkon zimní pneumatiky s příkladným výkonem na mokru.
Velmi dobré handlingové vlastnosti na suchu i mokru. Krátká brzdná
vzdálenost na zasněžených i mokrých vozovkách.

Technický charakter
produktu

Vlastnosti produktu

Přínos pro zákazníka

Vysoký počet hran bloků
a lamel.

Vyšší záběr a brzdný výkon
na sněhu a ledu s lepší
ovladatelností.

Lepší brzdný výkon na sněhu,
ledu i mokré vozovce.

Vyšší stupeň lamelace.

„Efekt stěračů skla“ redukuje
vodní film, který se tvoří při
brzdění na ledu.

Vynikající stabilita jízdy
ve všech zimních podmínkách.

Pružnější oblast bočnice.

Zmenšení ztrátové energie
znamená menší valivý odpor.

Ekonomičtější díky sníženému
valivému odporu a zvýšené
životnosti.

Magazín/
organizace

Vydáno

Rozměr

Quattroruote

10/2014

225/45 R17 91H

1. MÍSTO

✔

Velmi dobře vyvážené vlastnosti pneumatiky – dobrá volba
pro všechny typy vozovky.

ADAC / ÖAMTC /
TCS

09/2014

195/65 R15 T

1. MÍSTO

✔

Skvěle vyvážené vlastnosti - nejlepší pneumatika na suchu,
sněhu, ledu a v opotřebení včetně nejnižší spotřeby paliva.

ADAC / ÖAMTC /
TCS

09/2014

175/65 R15 T

1. MÍSTO

✔

Nejlepší pneumatika na mokru, velmi dobré chování na ledu a sněhu.
Odolná pneumatika vůči opotřebení s velmi dobře vyváženými vlastnostmi.

AutoZeitung

09/2014

205/55 R16 H

1. MÍSTO

✔

Velmi bezpečná pneumatika pro sníh, mokro i sucho. Označena titulem
“Král na sněhu”. Spojena s nízkou spotřebou, dobrým aquaplaningem
a se stabilními reakcemi v řízení na mokrém povrchu.

auto motor
und sport

09/2014

205/55 R16 H

1. MÍSTO

✔

Skvělý výkon na sněhu ve spontánní reakci na řízení a současně
s velmi dobrými vlastnostmi na mokru. Díky vyváženým vlastnostem
je pneumatika nejlepší volbou pro všechny typy vozovky.

ACE / GTÜ / ARBÖ

09/2014

205/55 R16 H

2. MÍSTO

✔

Velmi doporučená pneumatika a celkově nejlepší ohodnocení v reakcích
na mokrém povrchu - zejména v brzdění. Velmi dobře odvedená práce
tvůrců produktu.

Motor

11/2013

185/60 R15 T

1. MÍSTO

✔

Nejlepší brzdy na mokru i suchu se stejně tak skvělým záběrem. Pneumatika
získala obecně nejlepší hodnocení včetně vynikajícího valivého odporu.

Quattroroute

11/2013

185/65 R15 88
T/H

1. MÍSTO

✔

Prvotřídní reakce na sněhu a velmi dobrá na mokru. Vyvážené vlastnosti
zaručující komfortní chování na odezvu uživatele.

Auto Zeitung

10/2013

195/65 R15 T

1. MÍSTO

✔

Vítěz testu, velmi dobrá na sněhu, nejkratší brzdná dráha na mokrém povrchu,
dobrá odolnost proti aquaplaningu, vyvážené jízdní vlastnosti na mokru.

auto motor und
sport

09/2013

225/50 R17 V/H

1. MÍSTO

✔

Nejlepší v testu, excelentní brzdné vlastnosti na sněhu a mokru, velmi
dobrý záběr na mokrém povrchu, pneu s vyváženými jízdními vlastnostmi.

Výsledek testu

Hodnocení

ContiWinterContact TS 830 P
Specialista na bezpečnost pro vozidla s vysokým výkonem.

Technický charakter
produktu

Vlastnosti produktu

Přínos pro zákazníka

Zlepšená tuhost bloků ve střední
části dezénu v obvodovém směru
a vysoký počet lamel.

Maximální koncentrace
adhezních hran.

Vynikající brzdný výkon
na mokré vozovce, sněhu a ledu.

Velký počet bloků a lamel
v ramenní části dezén

Zvýšený počet trakčních hran
zlepšuje efekt „zařezávání se“
do sněhu.

Výborné záběrové vlastnosti
na sněhu.

Rozdělení dezénu na sekce

Optimalizované rozložení
tuhosti dezénu a zajištění
podpory jednotlivých
dezénových bloků.

Dobré vedení v přímém směru,
zlepšený handling na suchu.

Optimalizováno pro ESC (ESP)
systémy.

Magazín/
organizace

Vydáno

Rozměr

Sport Auto

10/2013

245/40 R18 V

2. MÍSTO

✔

Velmi vyrovnané jízní vlastnosti a reakce ve všech discplínách. Dobré
brzdění, stabilita a přesnost na suchém porvrchu.

Auto Bild Allrad

11/2012

235/55 R17 H/V

1. MÍSTO

✔

Doporučená, velmi dobrá na sněhu, vyvážená pneumatika,
dobré handlingové charakteristiky na sněhu a mokru.

Auto Zeitung

11/2012

235/55 R17 H/V

1. MÍSTO

✔

Vítěz testu, nejlepší na sněhu, rychlá a bezpečná, dobrá trakce, precizní
ovladatelnost, vyvážená na suchých vozovkách.

Sport Auto

10/2012

225/40 R18 V

1. MÍSTO

✔

Obzvlášte doporučená, excelentní záber na sněhu a mokru,
vyvážená a bezpečná, nejkratší brzdné dráhy.

Auto Express

Tire Express
2012

225/45 R17

VÍTĚZ TESTU

✔

Vynikající všestranná pneumatika.

ContiCrossContact Winter
Vynikající záběr a brzdný výkon pro SUV a off-road vozidla.

Výsledek testu

Hodnocení

Technický charakter
produktu

Vlastnosti produktu

Přínos pro zákazníka

Vylepšená směs se silikou
a novým patentovaným
polymerem.

Velmi elastická pryž
i při velmi nízkých teplotách.

Vynikající přilnavost a brzdný
výkon na zasněženém
a zledovatělém povrchu.

Koncepce lamel s progresivními
sinusovými lamelami.

Umožňuje maximální zaplnění
lamel sněhem při záběru.

Výborný záběr na sněhu.

Široké obvodové drážky.

Usnadnění proudění
a odvodu vody.

Vysoká ochrana proti
aquaplaningu.

Magazín/
organizace

Vydáno

Rozměr

Autoreview

10/2013

235/65 R17

3. MÍSTO

✔

Doporucená, skvelé brzdné vlastnosti na suchém povrchu,
nízký valivý odpor.

Auto Bild Allrad

10/2012

215/65 R16 98 T

1. MÍSTO

✔

Nejlepší na snehu, velmi dobré handlingové vlastnosti,
nejkratší brzdné dráhy, precizní ovladatelnost.

ACE

09/2012

215/65 R16 T

2. MÍSTO

✔

Obzvlášte doporucená, velmi dobre vyvážená pneumatika,
druhá nejlepší na mokru a suchu v zimních podmínkách.

Výsledek testu

Více výsledků testů pneumatik Continental naleznete na www.continental.cz v sekci Ke stažení.

Hodnocení

