
Όταν αρχίζουν τα όνειρα,
εγώ παίρνω τον έλεγχο.

Είμαι το ελαστικό Continental –  
με μέγιστη απόδοση στο φρενάρισμα.

Όταν το φρενάρισμα μετράει.
www.continental-tires.gr
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Ένας ικανός εταίρος της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Δεν ανακαλύψαμε ξανά τον τροχό.
Απλά τον κάναμε ασφαλέστερο.

Πολυετής πείρα και καινοτόμος ποιότητα, Γερμανικής τεχνολογίας.

Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές ελαστικών και εξοπλισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία 

παγκοσμίως, η Continental νιώθει παραδοσιακά την υποχρέωση να προωθεί ουσιαστικά και οικονομικά 

την πρόοδο στην αυτοκίνηση. Ιδρύθηκε στο Ανόβερο το 1871 και σήμερα απασχολεί πάνω από 160.000 

εξαιρετικά ικανούς υπαλλήλους σε 45 χώρες για να διασφαλίσει ότι η αυτοκίνησή σας είναι πιο άνετη, πιο 

οικονομική και πιο ασφαλής. Πολυάριθμες καινοτομίες, η πείρα μας και η στενή συνεργασία με τους 

κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων παρέχουν τα θεμέλια για την αποφασιστική βοήθεια στη 

διαμόρφωση των μελλοντικών τάσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχει λόγος που τα κορυφαία 

ελαστικά Continental βαθμολογούνται τακτικά με υψηλές συστάσεις σε δοκιμές ανεξάρτητων φορέων.

20

Ένας ικανός εταίρος της αυτοκινητοβιομηχανίας.Μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος, βέλτιστος χειρισμός 

και τέλειο κράτημα σε κάθε καιρό. Πλεονεκτήματα που κέρδισαν την εμπιστοσύνη των κορυφαίων 

Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων: σχεδόν ένα στα τρία αυτοκίνητα στην Ευρώπη βγαίνουν από το 

εργοστάσιο φορώντας ελαστικά Continental. Η εμπιστοσύνη τους μας κάνει πρώτους στην Ευρώπη ως 

προς την προμήθεια εξοπλισμού Πρώτης Τοποθέτησης και είναι η καλύτερη δυνατή απόδειξη της 

ποιότητας των προϊόντων μας.
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Μην το ρισκάρετε με τα πέλματά σας:*

Η ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, 
αλλά συνεχών δοκιμών.

Πάνω από 25 εκ. χιλιόμετρα δοκιμών ετησίως– θερινά ελαστικά Continental.

Όταν θέλεις να αποδείξεις την ικανότητά σου σε ένα οξυδερκές κοινό, πρέπει να είσαι σκληρός. Επειδή 

πριν από την επιτυχία χρειάζεται εξάσκηση, εξάσκηση και πάλι εξάσκηση. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει 

να ισχύει και για τα ελαστικά. Γι‘ αυτό και υποβάλλουμε τακτικά τις καινοτομίες μας στις  εντάσεις σκληρών 

δοκιμών  για την αντοχή τους. Στους πάγους της βόρειας Σουηδίας, στη ζέστη των κάμπων του Τέξας ή 

στην ιδιόκτητη πίστα δοκιμών μας, το Contidrom – κάνουμε μέχρι και  30.000 δοκιμές και διανύουμε πάνω 

από 25 εκατομμύρια χιλιόμετρα πριν εγκρίνουμε τη μαζική παραγωγή των ελαστικών μας, που θα έχουν 

ήδη αποδείξει πολλά. Όπως βλέπετε, για την ασφάλειά σας, δε διστάζουμε να φτάσουμε μακριά.

Όταν το βάθος πέλματος των ελαστικών είναι κάτω από 3 mm, 
η απόσταση φρεναρίσματος μεγαλώνει σημαντικά & ο κίνδυνος υδρολίσθησης 4πλασιάζεται.

*  Φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα από τα 80 km/h μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση. Οι αναφερόμενες διαφορές μετρήθηκαν σε αυτοκίνητο 
Mercedes C-Class με διαστάσεις ελαστικού 205/55 R 16 V σε περισσότερα από 1.000 δοκιμαστικά φρεναρίσματα. Το γράφημα εδώ είναι μόνο για 
εικονογράφηση. Η απόσταση φρεναρίσματος για κάθε όχημα ξεχωριστά εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος, των φρένων και των ελαστικών 
του, καθώς και από την επιφάνεια του οδοστρώματος.

Contidrom Γερμανία

ΗΠΑ Σουηδία

Με βάθος πέλματος 
3 mm

Με πλήρες βάθος πέλματος

Με βάθος πέλματος  
1,6 mm (νομίμως 
ελάχιστο)

34 km/h  
απομένουσα ταχύτητα

31 km/h  
απομένουσα ταχύτητα

44 km/h  
απομένουσα ταχύτητα

+ 9.5 m

+ 9.1 m
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Η νέα Ετικέτα Ελαστικών 
από την ΕΕ – Τι σας λέει;
Η Continental ενημερώνει για τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων.

Πώς διαβάζεται η 
ετικέτα;

Αποδοτικότητα καυσίμων

Η αποδοτικότητα των καυσίμων 
είναι σημαντική για τη μείωση των 
εκπομπών CO2 και του κόστους 
οδήγησης. Η διαφορά μεταξύ 
κάθε κατηγορίας σημαίνει μείωση 
ή αύξηση στην κατανάλωση καυ-
σίμων μεταξύ 0,42 και 0,56 μίλια/
γαλόνι για όχημα με κατανάλωση 
36 μίλια/γαλόνι.

 

± 0,42 μίλια/γαλόνι  
ανά κατηγορία

Κράτημα σε βρεγμένο δρόμο

Το κράτημα σε βρεγμένο δρόμο 
είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό 
ασφαλείας, έχει σχέση με την ικα-
νότητα των ελαστικών να φρενά-
ρουν γρήγορα το όχημα στους 
βρεγμένους δρόμους και εκφρά-
ζεται με την απόσταση μέχρι τη 
στάση. Η διαφορά από κατηγορία 
σε κατηγορία σημαίνει απόσταση 
μέχρι τη στάση ίση με το μήκος 
ενός έως δύο αυτοκινήτων (μετα-
ξύ 3 και 6 μέτρων) κατά το φρενά-
ρισμα από τα 80 km/h. Η διαφο-
ρά στο φρενάρισμα μέχρι τη στά-
ση μεταξύ των κατηγοριών A και F 
είναι περισσότερη από 18 μέτρα.

≥ 18 m διαφορά στο φρενάρισμα 
μέχρι τη στάση

Θόρυβος

Αφορά τον εξωτερικό θόρυβο που 
προκαλούν τα ελαστικά και με-
τριέται σε ντεσιμπέλ (decibel).

Όσο περισσότερες μαύρες μπάρες 
έχει η ετικέτα, τόσο πιο θορυβώδη 
είναι τα ελαστικά.

A F

Αποδοτικότητα 
καυσίμων

Κράτημα σε 
βρεγμένο δρόμο

Θόρυβος

Γιατί καθιέρωσε η ΕΕ τη νέα Ετικέτα Ελαστικών;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει για όλα τα νέα ελαστικά μια υποχρεωτική ετικέτα που θα 
προσφέρει τυποποιημένες πληροφορίες για την αποδοτικότητα των καυσίμων, το κρά-
τημα σε βρεγμένο δρόμο, και τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης. Όλα τα νέα ελαστικά που 
εμπίπτουν στη ρύθμιση και πωλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν αυτή την ετικέτα 
της ΕΕ μέχρι, το αργότερο, το Νοέμβριο του 2012. Σκοπός της ετικέτας είναι να προσφέρει 
στους χρήστες του προϊόντος ορισμένες κρίσιμες πληροφορίες που θα τους βοηθούν στην 
επιλογή νέων ελαστικών.

2009/… – C1

72 dB

A
B
C
D
E
F
G

B
A

B
C
D
E
F

G

B

Αποδοτικότητα καυσίμων/ 
Αντίσταση κύλισης

A  -   G  :  Από χαμηλότερη έως υψηλότερη κα-
τανάλωση καυσίμων

D  :  Δεν χρησιμοποιείται

Απόδοση στο φρενάρισμα

A  -  G  :  A - G: Από μικρότερη έως μεγαλύτε-
ρη απόσταση φρεναρίσματος  
σε βρεγμένες συνθήκες

D  ,   G  :  Δεν χρησιμοποιείται

Εκπομπή θορύβου/Εξωτερικός θόρυβος

Μέτρηση σε dB

3 κλάσεις
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Κριτήρια δοκιμών Ετικέτα Δοκιμές 

Χειμερινές ιδιότητες

Πρόσφυση στο χιόνι

Χειρισμός

Φρενάρισμα σε χιόνι/πάγο

Συνθήκες σε στεγνό δρόμο

Ευστάθεια κατά την οδήγηση

Χειρισμός

Φρενάρισμα

Συνθήκες σε βρεγμένο δρόμο

Διαμήκης υδρολίσθηση

Εγκάρσια υδρολίσθηση

Χειρισμός

Φρενάρισμα

Αντίσταση κύλισης 

Φθορά

Υψηλή ταχύτητα

Στάθμη PAH στο πετρέλαιο

Θόρυβος

Εσωτερικός

Εξωτερικός

2009/…‟–‟C1

72 dB

A
B
C
D
E
F
G

B
A

B
C
D
E
F

G

B

Στην εικόνα απεικονίζεται μια συνήθης 

Ετικέτα Ελαστικών της ΕΕ. Οι τιμές σε κάθε 

κατηγορία είναι μόνο για εικονογράφηση.

Πέρα από τα τρία κύρια κριτήρια που περιλαμβάνονται στην ετικέτα ελαστικών της ΕΕ, υπάρ-

χουν  πολλοί άλλοι παράγοντες απόδοσης που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός γνήσια κορυ-

φαίου ελαστικού. Ένας λόγος παραπάνω για να συμβουλευόμαστε, πέρα από την ετικέτα ελα-

στικών της ΕΕ, και άλλες πηγές όπως άρθρα με δοκιμές ελαστικών, στοιχεία που παρέχουν οι 

κατασκευαστές και συστάσεις από τους εμπόρους.

´Εκεί που η ετικέτα ελαστικών της ΕΕ σταματά,
εμείς ξεκινάμε.

0000000221.indd   7 1/14/2013   4:24:58 PM
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Πέρα από τα τρία κύρια κριτήρια που περιλαμβάνονται στην ετικέτα ελαστικών της ΕΕ, 
υπάρχουν πολλοί άλλοι παραγοντες απόδοσης που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός γνήσια 
κορυφαίου ελαστικού. Ένας λόγος παραπάνω για να συμβουλευόμαστε, πέρα από την ετικέτα 
ελαστικών της ΕΕ, και άλλες πηγές όπως άρθρα με δοκιμές ελαστικών, στοιχεία που παρέχουν οι 
κατασκευαστές και συστάσεις από τους εμπόρους.

Εκεί που η ετικέτα ελαστικών της ΕΕ 
σταματά, εμείς ξεκινάμε



Η δέσμευσή μας 
για το περιβάλλον.

Για την Continental, η προστασία του κλίματος ήταν πάντα ένας σημαντικός στόχος. Αν και η παρούσα αναφορά μας στο 

περιβάλλον κυριαρχείται από το θέμα της αντίστασης κύλισης, υπάρχουν άλλοι τέσσερις τομείς όπου οι ενέργειές μας συ-

νεισφέρουν θετικά υπέρ του περιβάλλοντος:

Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, π.χ. φυσικού καουτσούκ και φυτικών ελαίων.

Μείωση των εκπομπών κατά την παραγωγή.

Νέες τεχνολογίες και προϊόντα για μείωση του CO2 – από ελαστικά με βελτιστοποίηση για την αντίσταση κύλισης μέχρι 

υβριδικούς κινητήρες.

Υλοποίηση της τεχνολογίας πρωτοκόλλου προστασίας (cap-base) και της τεχνολογίας σίλικα τρίτης γενεάς. Συνδυά-

ζουν βελτιστοποιημένη αντίσταση κύλισης με εξαιρετικές δυνατότητες φρεναρίσματος στο βρεγμένο.

Η Continental, εταιρεία με εκτενή τεχνογνωσία σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας ασφάλειας, υποστηρίζει τη συνολική 

ασφάλεια των οχημάτων με τρόπο που λίγοι προμηθευτές μπορούν.

Έρευνα και ανάπτυξη των ελαστικών σε συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία – βελτιστοποίηση για την ασφάλειά 

σας στο “όχημα ως συνολικό σύστημα”. 

Η εταιρεία έχει εκτενή πείρα σε κάθε τι σχετικό με το φρενάρισμα – από την τεχνολογία ελαστικών μέχρι τα υδραυλικά 

και ηλεκτρονικά συστήματα φρεναρίσματος, από τη ρύθμιση των δυναμικών συστημάτων των οχημάτων και την τεχνο-

λογία μηχανών και αισθητήρων μέχρι τη δικτύωση ενεργητικών και παθητικών συστημάτων ασφάλειας. 

Η εξαιρετική απόδοση των θερινών και χειμερινών ελαστικών Continental στο φρενάρισμα ελέγχεται τακτικά και επι-

κυρώνεται σε ανεξάρτητες δοκιμές. 

Η Continental έχει συνυπογράψει τον «Καταστατικό Χάρτη Eυρωπαϊκής Οδικής Ασφάλειας» (European Road Safety 

Charter).

a

b

b

b

a

b

b

b

SP09_Factsheet_RollWi_WCenter_GR1   1 22.01.2009   10:33:26 Uhr
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Ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα

Ελαστικά Runflat από την Continental 

Εικόνα 1: Σύνηθες ελαστικό μετά από 
απώλεια αέρα: Το ελαστικό θα κατα-
στραφεί μετά από μερικές περιστρο-
φές.

Εικόνα 2: Ελαστικό SSR μετά από απώ-
λεια αέρα: Όρια λειτουργίας μέχρι 80 km 
(50 μίλια) απόσταση, με μέγιστη ταχύτητα 
80km/h (50 m/h)

Εικόνα 3: Ελαστικό SSR: Κατά τη διάρκεια 
κανονικών συνθηκών οδήγησης

H αρχή του SSR:

Αντίθετα από τα συμβατικά ελαστικά, η αρχή του SSR βασίζεται στα 
ενισχυμένα αυτοϋποστηριζόμενα πλευρικά τοιχώματα. Αυτό αποτρέ-
πει το εσωτερικό του ελαστικού να συνθλιβεί ανάμεσα στον τροχό και 
το οδόστρωμα και από το να γλιστράει μέσα στη ζάντα στην περίπτω-
ση απώλειας αέρα. Το ενισχυμένο πλευρικό τοίχωμα  του SSR επιτρέ-
πει στο αυτοκίνητο να συνεχίσει τη πορεία του με μέγιστη ταχύτητα 
80 km/h (50 mph) και για μια απόσταση έως 80 χλμ (50 μίλια), ανάλο-
γα με τις συνθήκες του οδοστρώματος και το βάρος του οχήματος. 

Τα ελαστικά SSR runflat  
προσφέρουν κρίσιμα πλεονεκτήματα

•  Με τα ελαστικά SSR παραμένετε σε κίνηση σε περίπτωση κλαταρι-
σμένου ελαστικού. Μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας ή στο 
βουλκανιζατέρ χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το σκασμέ-
νο ελαστικό με τη ρεζέρβα.

•  Συμβατά με συνήθεις ζάντες

•  Απλό μοντάρισμα 

•  Εξοικονομεί χώρο και βάρος, και συνεπώς καύσιμα, δίνοντάς σας 
τουλάχιστον 850 κυβικά εκατοστά περισσότερο χώρο φορτίου

Επικοινωνία μεταξύ ελαστικού και οδηγού

Λόγω της εξαίρετης άνεσης οδήγησης που παρέχουν τα ελαστικά SSR, οι οδηγοί μετά βίας παρατηρούν οποιαδήποτε απώλεια 
πίεσης σε περίπτωση σκασμένου ελαστικού. Για να αυξηθεί και η ασφάλεια σε περίπτωση σκασμένου ελαστικού καθώς και η 
απόδοση κατά τη διάρκεια κανονικής οδήγησης, το σύστημα SSR παρέχεται μαζί με ένα σύστημα παρακολούθησης απώλειας 
πίεσης – είτε με το σύστημα TPMS (Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών) είτε με το σύστημα DDS (Σύστημα Ανίχνευ-
σης Απώλειας Πίεσης), τα οποία επίσης αναπτύχθηκαν από την  Continental. Αυτά τα συστήματα προειδοποίησης ειδοποιούν 
τον οδηγό μέσω ένδειξης στο ταμπλό όταν η πτώση της πίεσης του ελαστικού απαιτεί διερεύνηση.

Τα ελαστικά SSR της Continental είναι διαθέσιμα σε θερινά και χειμερινά σχέδια πελμάτων.

SSR σημαίνει SelfSupportingRunflat Tyre (αυτοϋποστηριζόμενο ελαστικό 
που τρέχει ακόμα και όταν είναι τελείως κλαταρισμένο)

11



Ελαστικά για επιβατικά  αυτοκίνητα 
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ContiComfortKit
Σφραγίζει τρυπήματα ελαστικών με το πάτημα ενός κουμπιού

Η συσκευασία επισκευής βλάβης ζυγίζει μόνο δυόμιση κιλά και αποτελείται από ένα μικρό κουτί, περίπου  24 εκ (9.5 ίντσες) μάκρους, 18 εκ (7 ίντσες) φάρδους 
και σχεδόν 10 εκ (4 ίντσες) ύψους. Μαζεμένο στο εσωτερικό του, βρίσκεται ένας συμπιεστής και το υλικό στεγανοποίησης του ελαστικού. Δεν είναι απαραίτη-
το ούτε να ανοίξετε το κουτί προκειμένου να σφραγίσετε το ελαστικό και να μεταφέρετε το αυτοκίνητο στο κοντινότερο συνεργείο. Απλά, το σωληνάκι συνδέ-
εται με τη βαλβίδα του ελαστικού, και το καλώδιο παροχής ρεύματος συνδέεται στην υποδοχή του αναπτήρα. Το υλικό στεγανοποίησης μαζί με τον αέρα ρέει 
μέσα στο ελαστικό και η οδήγηση μπορεί να συνεχιστεί.

Στο τεύχος αρ. 24 – 2005, το Γερμανικό περιοδικό αυτοκινήτων Autobild έθεσε διάφορες μάρκες και τύπους συσκευασιών επισκευής βλαβών έκτακτης  
ανάγκης σε δοκιμές (συμπερ. σπρέι, σωλήνων και συμπιεστών).

Τις καλύτερες επιδόσεις στη δοκιμή είχε το ContiComfortKit της Continental το οποίο ήταν το μοναδικό που έλαβε τον χαρακτηρισμό "Υποδειγματικό". 

Λοιπά σχόλια : "Λειτουργεί γρήγορα, έρχεται με ακριβείς οδηγίες και φωτίζεται ακόμα και στο σκοτάδι."

Η Continental έχει επινοήσει μια ασφαλή και πρακτική λύση που 
εύκολα βγάζει τους αυτοκινητιστές από επικίνδυνες καταστάσεις 
που προκαλούνται από σκασμένα ελαστικά. Το ContiComfortKit 
της Continental είναι ένα πρωτοπόρο σετ αντιμετώπισης βλαβών 
που θα σας επαναφέρει στο δρόμο εύκολα και αποτελεσματικά.

H άνεση στο maximum

•  Το τρύπημα εξουδετερώνεται με το πάτημα ενός κουμπιού

•  Μόνο λίγα, εύκολα βήματα

•  Χωρίς ανάγκη αφαίρεσης και αντικατάστασης της εσωτερικής  
βαλβίδας

•  Καμία επαφή του δέρματος με το υλικό στεγανοποίησης

•  Φωτίζει στο σκοτάδι

•  Απλό, καθαρό και ασφαλές στη χρήση

12



ContiSeal™: 
Το ελαστικό που σφραγίζεται μόνο του. 

 

•

•

•

•

ContiSeal_Produktblatt_CS1_GR   2 30.09.2008   9:03:03 Uhr

Νέο!

Ο έλεγχος δεν
ήταν ποτέ τόσο σπορ.

Το νέο ContiSportContact™ 5.

Μικρότερες αποστάσεις 
φρεναρίσματος σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες

Άριστη πρόσφυση και ασφάλεια 
στις στροφές.

Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και 
μεγάλη χιλιομετρική απόδοση.

SP11_PFS_ContiSportContact5_GR.indd   1 04.02.2011   15:17:45 Uhr
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A

Μας οδηγεί η καινοτομία.
Το νέο 
Conti.eContact 
για υβριδικά οχήματα.

Μειωμένη αντίσταση κύλισης και εξαιρετικοί χειρισμοί και 
ασφάλεια χάρη στο μείγμα Green Chilli

Βελτιωμένη απόδοση φρεναρίσματος στο βρεγμένο χάρη 
στις HydroSipes (ΥδροΕγκοπές)

Μειωμένη αντίσταση αέρα και κύλισης λόγω του AeroFlex, 
ενός πιο εύκαμπτου και αεροδυναμικού πλαϊνού

Μειωμένος θόρυβος στο εσωτερικό της καμπίνας μέσω 
της τεχνολογίας ContiSilent™

14
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Για χάρη της ασφάλειας 
και του περιβάλλοντος

Το ContiEcoContactΤΜ 5.  



D040001-11-000001154.indd   1 11/24/2011   5:54:14 PM

Μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος  
σε στεγνό και βρεγμένο δρόμο

Τέλειο κράτημα και άριστος χειρισμός σε 
όλες τις συνθήκες οδήγησης

Άνετη οδήγηση και βελτιωμένη 
αντίσταση κύλισης

16

Βάζει τέλος στον κίνδυνο.
Σε όλες τις συνθήκες.

Το ContiPremiumContactΤΜ 5.  

Νέο!



D040001-11-000001154.indd   1 11/24/2011   5:54:14 PM

Νέο!

Ο έλεγχος δεν
ήταν ποτέ τόσο σπορ.

Το νέο ContiSportContact™ 5.

Μικρότερες αποστάσεις 
φρεναρίσματος σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες

Άριστη πρόσφυση και ασφάλεια 
στις στροφές.

Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και 
μεγάλη χιλιομετρική απόδοση.

SP11_PFS_ContiSportContact5_GR.indd   1 04.02.2011   15:17:45 Uhr
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Εξαιρετικά γρήγορο.
Και στο φρενάρισμα.
Το ContiSportContact™ 5 P - απόδοση με ασφάλεια για σπορ 

αυτοκίνητα, προσφέρει τη μέγιστη απόλαυση στην οδήγηση.

q  Απόλυτη ακρίβεια στην οδήγηση και στον αγωνιστικό χειρισμό.

q  Κορυφαίο κράτημα και ευστάθεια στις στροφές.

q  Μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος σε βρεγμένο και σε στεγνό οδόστρωμα.

q   Βελτιστοποιημένο για να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις του εμπρός  

και του πίσω άξονα.

Νέο!
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Επόμενη έξοδος …
Nürburgring.

Το νέο ContiForceContact™.

Μέγιστα όρια ευστάθειας  
με έξοχο χειρισμό σε 
συνθήκες βρεγμένου δρόμου.

Βέλτιστη ακρίβεια και 
μέγιστη πρόσφυση σε 
ακραίες συνθήκες οδήγησης.

Έξοχο κράτημα σε στεγνό 
οδόστρωμα.

•

•

•

Η ουσία της υψηλής απόδοσης.

Γκάμα προϊόντων.

235/35 ZR19 XL FR 265/30 ZR19 XL FR

245/35 ZR19 XL FR 305/30 ZR19 XL FR

325/30 ZR19 XL FR

Διαστάσεις

Μπροστινός άξονας Πίσω άξονας

Απόδοση ελαστικού.

Φρενάρισμα σε 
βρεγμένο δρόμο

Χειρισμός και 
ακρίβεια στην 

πορεία σε στεγνό 
δρόμο

Χειρισμός σε 
βρεγμένο δρόμο

Φθορά

Υδρολίσθηση Φρενάρισμα σε 
στεγνό δρόμο

Χειρισμός και 
πρόσφυση σε 
στεγνό δρόμο

ContiForceContact™
ContiSportContact™ 5 P = 100 %

Νέο!

SP11_FS_ContiForceContact_GR.indd   1-2 06.02.2012   16:57:37 Uhr
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Δημιουργήθηκα
για να εντυπωσιάζω.
Είμαι το νέο
WinterContact™
TS 850 P.

 Αυξημένο κράτημα στο χιόνι χάρη στη διάταξη σχεδίου 
S-GRIP με μεγάλο αριθμό μπλοκ και εγκοπών στη 
διαμήκη φορά

 Βελτιωμένος χειρισμός στο χιόνι χάρη στο PrecisionPlus, 
μία νέα αντίληψη κατασκευής εγκοπών

 Καλύτερη απόδοση χειρισμών στο στεγνό χάρη στα 
PowerSipes, την αυξημένη  ακαμψία του πέλματος και μία νέα 
ιδέα πλευρικών τοιχωμάτων

 Μειωμένες αποστάσεις φρεναρίσματος μέσω του ActiveBand,
μίας δομής συμπλεκόμενων ζωνών

www.continental-tires.gr

Όταν το φρενάρισμα μετράει.

WP14_UHP_TS850P_Poster_A1_GR.indd   1 22.07.14   14:40



Δημιουργήθηκα
για να εντυπωσιάζω.
Είμαι το νέο
WinterContact™
TS 850 P.

 Αυξημένο κράτημα στο χιόνι χάρη στη διάταξη σχεδίου 
S-GRIP με μεγάλο αριθμό μπλοκ και εγκοπών στη 
διαμήκη φορά

 Βελτιωμένος χειρισμός στο χιόνι χάρη στο PrecisionPlus, 
μία νέα αντίληψη κατασκευής εγκοπών

 Καλύτερη απόδοση χειρισμών στο στεγνό χάρη στα 
PowerSipes, την αυξημένη  ακαμψία του πέλματος και μία νέα 
ιδέα πλευρικών τοιχωμάτων

 Μειωμένες αποστάσεις φρεναρίσματος μέσω του ActiveBand,
μίας δομής συμπλεκόμενων ζωνών

www.continental-tires.gr

Όταν το φρενάρισμα μετράει.

WP14_UHP_TS850P_Poster_A1_GR.indd   1 22.07.14   14:40

Νέο!

Ασφαλείς στους δρόμους.
Και έξω από αυτούς.

Το νέο ContiCrossContact™ LX 2.

Εξαίρετη απόδοση φρεναρίσματος 
σε στεγνό και βρεγμένο και πολύ 
καλές ιδιότητες χειρισμών
Υψηλή χιλιομετρική απόδοση και 
υψηλό επίπεδο άνεσης κατά την 
οδήγηση
Εξαιρετικό κράτημα σε ελαφριά 
χρήση εκτός δρόμου

a

a

a

20%

Εκτός δρόμου

80%

Εντός δρόμου

0000000304.indd   1 1/28/2013   4:09:09 PM
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Νέο!

Ασφάλεια. Και ακόμη 
περισσότερη αποδοτικότητα.

Το νέο ContiVanContact™ 100.

Υψηλά επίπεδα 
αποτελεσματικότητας χάρη στη 
μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση

Βελτιωμένη αντοχή σε όλους 
τους δρόμους και, επομένως, 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Υψηλά αποθέματα ασφάλειας για 
μεγάλα φορτία

a

a

a

0000000275.indd   1 1/28/2013   4:03:50 PM
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Μείωση στην απόσταση φρεναρίσματος. 
Επένδυση στην ασφάλεια.
ContiVanContact™ 200.

Ασφαλές ταξίδι χάρη στις μικρότερες αποστάσεις 
φρεναρίσματος σε βρεγμένους δρόμους 

Σημαντικά μειωμένη αντίσταση κύλισης για λιγότερη 
κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη αποδοτικότητα

Ασφαλής χειρισμός σε όλες τις καταστάσεις, ακόμα και 
με βαριά φορτία

23



 

Βελτιστοποιημένο για 
τις διαφορετικές απαι-
τήσεις του εμπρός και 
του πίσω άξονα

Βέλτιστο κράτημα και 
ευστάθεια στις στρο -
φές, απόλυτη ακρίβεια 
οδήγησης και χειρισμών

Μικρές αποστάσεις 
φρεναρίσματος σε 
βρεγμένο και σε στεγνό 
οδόστρωμα

ContiSportContact™ 5 P

ContiSportContact™ 3

ContiSportContact™ 5

Σχεδιασμένο για αυτοκίνητα  
υψηλών επιδόσεων.

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

225–335

>Διάμετρος ζάντας (in) 18–23

>Δείκτης ταχύτητας W–Z (Y)

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 30–45

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

195–295

>Διάμετρος ζάντας (in) 16–20

>Δείκτης ταχύτητας V–Z (Y)

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 30–55

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

205–285

>Διάμετρος ζάντας (in) 17–21

>Δείκτης ταχύτητας V–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 35–50

Ασύμμετρο σχέδιο
πέλματος

Εξαίρετη προστασία
από την υδρολίσθηση

Εξαίρετη ασφάλεια
για σπορ οδήγηση

Εύπλαστο μείγμα 
με την τεχνολογία 
«BlackChilli»

Τα ελαστικά προσαρ-
μόζονται στις συνθήκες 
οδήγησης

Πολύ υψηλά περιθώρια 
ασφάλειας, ιδιαίτερα 
κατά το φρενάρισμα 
στο βρεγμένο

ContiPremiumContact™ 5
Για αυτοκίνητα πολυτελείας  
και μεσαίου κυβισμού.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

165–235

>Διάμετρος ζάντας (in) 14–17

>Δείκτης ταχύτητας T–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 50–70

Προφίλ με 3-D ακμές 
σε συνδυασμό με 
τεχνολογία συστήμα -
τος εγκοπών

Εμποδίζει το κέρλινγκ 
κατά το φρενάρι -
σμα με αποτέλεσμα 
ομοιόμορφη κατανομή 
δυνάμεων

Μικρότερες αποστάσεις 
φρεναρίσματος – ιδι-
αίτερα σε βρεγμένους 
δρόμους

Τεύχος 07/2014
205/55 R 16 V

ContiPremiumContact™ 2
Για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού  
και πολυτελείας.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

155–245

>Διάμετρος ζάντας (in) 14–18

>Δείκτης ταχύτητας T–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 40–70

Καινοτόμες 3-D εγκο -
πές στο πέλμα

Εξαιρετική ακρίβεια 
στην οδήγηση, οδηγική 
ευστάθεια, προστασία 
από την υδρολίσθηση

Εξαίρετη απόδοση 
στο φρενάρισμα σε 
στεγνές και βρεγμένες 
συνθήκες.

Θερινά ελαστικά για  
επιβατικά αυτοκίνητα.
Ασφαλείς με την Continental όπου κι αν είστε.

Σχεδιασμένο για υψηλών  
επιδόσεων και σπορ αυτοκίνητα.

Για υψηλών επιδόσεων και  
πολυτελή αυτοκίνητα.

Τεύχος 09/2014 
225/50 R 17 W/Y

Υποδειγματικό Υποδειγματικό

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Συνιστάται
εξαιρετικά

Τεύχος 03/2014
EΑ 255/40 R 19
EA 285/35 R 19
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ContiEcoContact™ 5 ContiEcoContact™ 3
Σχεδιασμένο για μικρά και μεσαίου  
κυβισμού αυτοκίνητα.

Για αυτοκίνητα πόλης.

Διαστάσεις ελαστικού Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

165–235

>Διάμετρος ζάντας (in) 14–19

>Δείκτης ταχύτητας T–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 45–70

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

145–195

>Διάμετρος ζάντας (in) 13–15

>Δείκτης ταχύτητας T–H

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 55–80

Επίπεδο περίγραμμα 
και βελτιωμένη δομή 
πλευρικών τοιχωμάτων

Βέλτιστη ευκαμψία  
ελαστικού στην κίνηση,  
μειωμένες ενεργειακές 
απώλειες

Χαμηλότερη κατανά -
λωση καυσίμων και 
υψηλότερη χιλιομετρική 
απόδοση

Εύκαμπτο μείγμα πυρι -
τίου με υψηλή δυναμική 
ακαμψία και νέα πολυ -
μερική σύνθεση

Το ελαστικό πιάνει 
καλύτερα στην οδική 
επιφάνεια, μικρότερη 
αντίσταση κύλισης

Εξαίρετη πρόσφυση σε 
βρεγμένο και στεγνό 
οδόστρωμα, μικρότερη 
κατανάλωση καυσίμου

 
Τεύχος 04/2014 
175/65 R 14 86T

Conti.eContact™
Για μικρά ηλεκτρικά οχήματα πόλης.

Νέο σχέδιο πέλματος 
και πιο εύκαμπτη περι -
οχή ώμων

Μικρότερη απώλεια 
ενέργειας κατά 
την εκτροπή ή την 
επαναφορά και 
βελτιστοποιημένη 
αντίσταση κύλισης

Μειωμένες εκπομπές 
θορύβου και καλή 
απόδοση χειρισμών

Conti.eContact™
Για υβριδικά οχήματα στην κατηγορία  
πολυτελείας και μεσαίου κυβισμού.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

215–255

>Διάμετρος ζάντας (in) 17–18

>Δείκτης ταχύτητας V–W

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 50–60

Μείγμα Green Chili και 
HydroSipes (ΥδροΕ -
γκοπές)

Μειωμένη αντίσταση 
κύλισης

Καλύτερη απόδοση 
φρεναρίσματος στο 
βρεγμένο και άριστος 
χειρισμός και ασφάλεια 

Θερινά ελαστικά για  
επιβατικά αυτοκίνητα.
Ασφαλείς με την Continental όπου κι αν είστε.

Δοκιμασμένα για την ασφάλειά σας.

κάθε χρόνο, καταλήγοντας σε 67.000 δοκιμές συνολικά 
και πάνω από 200 εκ. χιλιόμετρα, αποδεικνύει την εξειδί -
κευση στις δοκιμές της Continental. Η δική μας σφραγίδα 
ποιότητας εγγυάται αποδεδειγμένη ασφάλεια και έξυ -
πνες λύσεις που κάνουν την δική σας εμπειρία οδήγησης 
πιο άνετη και ακόμα πιο ασφαλή.

Από το 1871, η Continental χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρο -
νες μεθόδους δοκιμών και τεχνολογίες μέτρησης για να 
εξασφαλίσει ότι έχετε το απόλυτο ελαστικό. Έτσι, καθένα 
από τα θερινά και χειμερινά ελαστικά μας παγκοσμίως 
δοκιμάζεται κάτω από διάφορες καιρικές και οδικές 
συνθήκες. Το γεγονός ότι 140.000 ελαστικά δοκιμάζονται 
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Καλό

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη
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Βελτιστοποιημένο για 
τις διαφορετικές απαι-
τήσεις του εμπρός και 
του πίσω άξονα

Βέλτιστο κράτημα και 
ευστάθεια στις στρο -
φές, απόλυτη ακρίβεια 
οδήγησης και χειρισμών

Μικρές αποστάσεις 
φρεναρίσματος σε 
βρεγμένο και σε στεγνό 
οδόστρωμα

ContiSportContact™ 5 P

ContiSportContact™ 3

ContiSportContact™ 5

Σχεδιασμένο για αυτοκίνητα  
υψηλών επιδόσεων.

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

225–335

>Διάμετρος ζάντας (in) 18–23

>Δείκτης ταχύτητας W–Z (Y)

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 30–45

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

195–295

>Διάμετρος ζάντας (in) 16–20

>Δείκτης ταχύτητας V–Z (Y)

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 30–55

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

205–285

>Διάμετρος ζάντας (in) 17–21

>Δείκτης ταχύτητας V–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 35–50

Ασύμμετρο σχέδιο
πέλματος

Εξαίρετη προστασία
από την υδρολίσθηση

Εξαίρετη ασφάλεια
για σπορ οδήγηση

Εύπλαστο μείγμα 
με την τεχνολογία 
«BlackChilli»

Τα ελαστικά προσαρ-
μόζονται στις συνθήκες 
οδήγησης

Πολύ υψηλά περιθώρια 
ασφάλειας, ιδιαίτερα 
κατά το φρενάρισμα 
στο βρεγμένο

ContiPremiumContact™ 5
Για αυτοκίνητα πολυτελείας  
και μεσαίου κυβισμού.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

165–235

>Διάμετρος ζάντας (in) 14–17

>Δείκτης ταχύτητας T–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 50–70

Προφίλ με 3-D ακμές 
σε συνδυασμό με 
τεχνολογία συστήμα -
τος εγκοπών

Εμποδίζει το κέρλινγκ 
κατά το φρενάρι -
σμα με αποτέλεσμα 
ομοιόμορφη κατανομή 
δυνάμεων

Μικρότερες αποστάσεις 
φρεναρίσματος – ιδι-
αίτερα σε βρεγμένους 
δρόμους

Τεύχος 07/2014
205/55 R 16 V

ContiPremiumContact™ 2
Για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού  
και πολυτελείας.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

155–245

>Διάμετρος ζάντας (in) 14–18

>Δείκτης ταχύτητας T–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 40–70

Καινοτόμες 3-D εγκο -
πές στο πέλμα

Εξαιρετική ακρίβεια 
στην οδήγηση, οδηγική 
ευστάθεια, προστασία 
από την υδρολίσθηση

Εξαίρετη απόδοση 
στο φρενάρισμα σε 
στεγνές και βρεγμένες 
συνθήκες.

Θερινά ελαστικά για  
επιβατικά αυτοκίνητα.
Ασφαλείς με την Continental όπου κι αν είστε.

Σχεδιασμένο για υψηλών  
επιδόσεων και σπορ αυτοκίνητα.

Για υψηλών επιδόσεων και  
πολυτελή αυτοκίνητα.

Τεύχος 09/2014 
225/50 R 17 W/Y

Υποδειγματικό Υποδειγματικό

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Συνιστάται
εξαιρετικά

Τεύχος 03/2014
EΑ 255/40 R 19
EA 285/35 R 19
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ContiEcoContact™ 5 ContiEcoContact™ 3
Σχεδιασμένο για μικρά και μεσαίου  
κυβισμού αυτοκίνητα.

Για αυτοκίνητα πόλης.

Διαστάσεις ελαστικού Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

165–235

>Διάμετρος ζάντας (in) 14–19

>Δείκτης ταχύτητας T–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 45–70

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

145–195

>Διάμετρος ζάντας (in) 13–15

>Δείκτης ταχύτητας T–H

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 55–80

Επίπεδο περίγραμμα 
και βελτιωμένη δομή 
πλευρικών τοιχωμάτων

Βέλτιστη ευκαμψία  
ελαστικού στην κίνηση,  
μειωμένες ενεργειακές 
απώλειες

Χαμηλότερη κατανά -
λωση καυσίμων και 
υψηλότερη χιλιομετρική 
απόδοση

Εύκαμπτο μείγμα πυρι -
τίου με υψηλή δυναμική 
ακαμψία και νέα πολυ -
μερική σύνθεση

Το ελαστικό πιάνει 
καλύτερα στην οδική 
επιφάνεια, μικρότερη 
αντίσταση κύλισης

Εξαίρετη πρόσφυση σε 
βρεγμένο και στεγνό 
οδόστρωμα, μικρότερη 
κατανάλωση καυσίμου

 
Τεύχος 04/2014 
175/65 R 14 86T

Conti.eContact™
Για μικρά ηλεκτρικά οχήματα πόλης.

Νέο σχέδιο πέλματος 
και πιο εύκαμπτη περι -
οχή ώμων

Μικρότερη απώλεια 
ενέργειας κατά 
την εκτροπή ή την 
επαναφορά και 
βελτιστοποιημένη 
αντίσταση κύλισης

Μειωμένες εκπομπές 
θορύβου και καλή 
απόδοση χειρισμών

Conti.eContact™
Για υβριδικά οχήματα στην κατηγορία  
πολυτελείας και μεσαίου κυβισμού.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

215–255

>Διάμετρος ζάντας (in) 17–18

>Δείκτης ταχύτητας V–W

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 50–60

Μείγμα Green Chili και 
HydroSipes (ΥδροΕ -
γκοπές)

Μειωμένη αντίσταση 
κύλισης

Καλύτερη απόδοση 
φρεναρίσματος στο 
βρεγμένο και άριστος 
χειρισμός και ασφάλεια 

Θερινά ελαστικά για  
επιβατικά αυτοκίνητα.
Ασφαλείς με την Continental όπου κι αν είστε.

Δοκιμασμένα για την ασφάλειά σας.

κάθε χρόνο, καταλήγοντας σε 67.000 δοκιμές συνολικά 
και πάνω από 200 εκ. χιλιόμετρα, αποδεικνύει την εξειδί -
κευση στις δοκιμές της Continental. Η δική μας σφραγίδα 
ποιότητας εγγυάται αποδεδειγμένη ασφάλεια και έξυ -
πνες λύσεις που κάνουν την δική σας εμπειρία οδήγησης 
πιο άνετη και ακόμα πιο ασφαλή.

Από το 1871, η Continental χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρο -
νες μεθόδους δοκιμών και τεχνολογίες μέτρησης για να 
εξασφαλίσει ότι έχετε το απόλυτο ελαστικό. Έτσι, καθένα 
από τα θερινά και χειμερινά ελαστικά μας παγκοσμίως 
δοκιμάζεται κάτω από διάφορες καιρικές και οδικές 
συνθήκες. Το γεγονός ότι 140.000 ελαστικά δοκιμάζονται 
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Καλό

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη



WinterContact™ TS 850 P 

ContiWinterContact™ TS 810 Sport

ContiWinterContact™ TS 800

ContiWinterContact™ TS 830 P 

ContiWinterContact™ TS 850 

Το μυαλό μας στην ασφάλεια.

Χειμερινή ασφάλεια για αυτοκίνητα μεσαίου  
κυβισμού και πολυτελείας 

Σπορ και ασφαλές – για ισχυρά αυτοκίνητα μεσαίου 
κυβισμού και πολυτελείας.

Αξιόπιστο και ασφαλές – το χειμερινό ελαστικό για οχήματα 
της μικρής κατηγορίας.

Το ασφαλές ελαστικό για οχήματα  
υψηλών επιδόσεων.

Το ειδικό ελαστικό με κορυφαία απόδοση στο  
φρενάρισμα για μικρά και μεσαίου κυβισμού οχήματα.

Η Continental καλωσορίζει την εισαγωγή της νομοθεσίας που απαιτεί την 
εφαρμογή χειμερινών ελαστικών και την επακόλουθη αυξανόμενη 
σημασία των χειμερινών ελαστικών. Όμως το σύμβολο M+S δεν καθορίζει 
συγκεκριμένα επίπεδα απόδοσης στο χιόνι ή σε άλλες χειμερινές 
συνθήκες και επομένως έχει περιορισμένη σημασία ως ετικέτα. Γι' αυτόν 
τον λόγο, η Continental συνιστά να αναζητάτε και το Αλπικό σύμβολο και 
προφίλ με βάθος τουλάχιστον 4 mm όταν αγοράζετε χειμερινά ελαστικά 
για αυτοκίνητα και SUV. Μόνο έτσι μπορούν να είναι σίγουροι οι 
καταναλωτές για τη βέλτιστη ασφάλεια στις χειμερινές συνθήκες. Όλα τα 
χειμερινά ελαστικά Continental είναι προσαρμοσμένα σε αυτό το 
βιομηχανικό πρότυπο και φέρουν το Αλπικό σύμβολο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σύμβολα M+S και το Αλπικό σύμβολο 
θα βρείτε στο www.tyre-label.com

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

> Πλάτος ελαστικού σε mm 155–255

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

16–20

> Δείκτης ταχύτητας T/H/V/W

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  35–70

> Πλάτος ελαστικού σε mm 175–285

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

15–20

> Δείκτης ταχύτητας T/H/V/W

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  30–65

> Πλάτος ελαστικού σε mm 125–195

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

13–15

> Δείκτης ταχύτητας Q/T

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  50–80

> Πλάτος ελαστικού σε mm 195–295

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

15–20

> Δείκτης ταχύτητας T/H/V/W

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  30–65

> Πλάτος ελαστικού σε mm 155–225

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

14–17

> Δείκτης ταχύτητας T/H/V

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  45–80

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Διάταξη σχεδίου S-GRIP 
και νέα αντίληψη 
κατασκευής εγκοπών 
PrecisionPlus

PrecisionPlus:
Αυξημένος αριθμός 
ακμών πρόσφυσης και 
μέγιστη συλλογή χιονιού 
σε αυλάκια και εγκοπές

Βελτιωμένη ακρίβεια 
κατεύθυνσης, μικρότερες 
αποστάσεις φρεναρίσμα-
τος και αυξημένο κράτημα 
στο χιόνι

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Δομή νευρώσεων από 
δύσκαμπτα μπλοκ στους 
ώμους και εγκοπές 
σχήματος Τ

Μεγάλη περιφερειακή και 
εγκάρσια ακαμψία

Εξαίρετος χειρισμός

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Επιμήκεις κυψελωτές 
εγκοπές

Σχηματισμός πολλών 
ακμών πρόσφυσης στην 
εγκάρσια κατεύθυνση

Καλό κράτημα στο χιόνι 
στις στροφές

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Μπλοκ με συνολική 
δυσκαμψία στο κέντρο 
του πέλματος. Μεγάλος 
αριθμός εγκοπών.

Μεγιστοποιημένος 
σχηματισμός εγκοπών 
πρόσφυσης

Εξαίρετη απόδοση 
φρεναρίσματος σε χιόνι 
και πάγο ή σε βρεγμένους 
δρόμους

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Μεγάλος αριθμός
μπλοκ και εγκοπών
στις ακμές

Μεγιστοποιημένος 
σχηματισμός εγκοπών 
πρόσφυσης στη διαμήκη 
και την εγκάρσια 
κατεύθυνση

Εξαίρετη πρόσφυση και 
απόδοση φρεναρίσματος 
σε χιόνι και πάγο σε 
συνδυασμό με βελτιωμένο 
χειρισμό
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Χειμερινά ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα.
Ορόσημο ασφάλειας – σε κάθε δρόμο.

Συνιστάται 
εξαιρετικά
Τεύχος  11/2013 
245/40 R 18 V

Καλό

Τεύχος  10/2012 
165/70 R 14 T

Υποδειγματικό
Τεύχος 10/2014
235/35R19

Νικητής δοκιμής
Τεύχος 21/2014
205/55R16 H
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ContiCrossContact™ UHP Conti4x4SportContact™
Για σπορ SUV. Για υψηλών επιδόσεων οχήματα και SUV.

Διαστάσεις ελαστικού Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

215–315

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

16–23

>Δείκτης ταχύτητας T–Z

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 30–65

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

275

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

19–20

>Δείκτης ταχύτητας Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 40–45

Χαμηλή αντίσταση 
κύλισης και εξαίρετο 
κράτημα

Μικρότερες αποστά -
σεις φρεναρίσματος 
και υψηλή σταθερό-
τητα στις στροφές

Περιθώρια ασφάλειας 
για άριστους χειρισμούς 
και  απόλαυση στην 
οδήγηση

Καλή σταθερότητα 
στις στροφές χάρη 
στα ασύμμετρα σχέδια 
πέλματος

Κατάλληλο για υψηλές 
ταχύτητες εντός δρό -
μου. Καλή προστασία 
από την υδρολίσθηση

Ιδιαίτερα ελαφρύ  
και άνετο

ContiSportContact™ 5 P SUV
Για σπορ SUV.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

265–335

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

20–23

>Δείκτης ταχύτητας Y–Z(Y)

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 25–45

Μεγάλος αριθμός 3-D 
υπό γωνία ακμών

Μικρή παραμόρ -
φωση των ακμών των 
τακουνιών, βέλτιστη 
διείσδυση της υδάτινης 
μεμβράνης

Μικρές αποστάσεις 
φρεναρίσματος σε 
βρεγμένες και στεγνές 
επιφάνειες

   
 

Τεύχος 03/2014
235/55 R 17 V

Προσαρμοσμένη  
τεχνολογία μείγματος 
‘Black Chilli’ 

Τα ελαστικά προσαρ -
μόζονται στις συνθήκες 
οδήγησης

Πολύ υψηλά περιθώρια 
ασφάλειας, ειδικά 
στο φρενάρισμα στο 
βρεγμένο

ContiSportContact™ 5 SUV
Για σπορ SUV.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

225–315

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

18–22

>Δείκτης ταχύτητας H–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 35–60

 
 

Τεύχος 03/2014 
255/55 R 18 V/W/Y

Δοκιμασμένα για την ασφάλειά σας.

και πάνω από 200 εκ. χιλιόμετρα, αποδεικνύει την εξειδί -
κευση στις δοκιμές της Continental. Η δική μας σφραγίδα 
ποιότητας εγγυάται αποδεδειγμένη ασφάλεια και έξυ -
πνες λύσεις που κάνουν την δική σας εμπειρία οδήγησης 
πιο άνετη και ακόμα πιο ασφαλή.

Από το 1871, η Continental χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρο -
νες μεθόδους δοκιμών και τεχνολογίες μέτρησης για να 
εξασφαλίσει ότι έχετε το απόλυτο ελαστικό. Έτσι, καθένα 
από τα θερινά και χειμερινά ελαστικά μας παγκοσμίως 
δοκιμάζεται κάτω από διάφορες καιρικές και οδικές 
συνθήκες. Το γεγονός ότι 140.000 ελαστικά δοκιμάζονται 
κάθε χρόνο, καταλήγοντας σε 67.000 δοκιμές συνολικά 
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Θερινά ελαστικά για SUV  
και οχήματα εκτός δρόμου.
Επιπλέον ασφάλεια για SUV και οχήματα εκτός δρόμου.
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Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτηΧαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Πολύ καλό 
Νικητής δοκιμής

Υποδειγματικό 
Νικητής δοκιμής

Εκτός δρόμου

0% 100%

Εντός δρόμουΕκτός δρόμου

0% 100%

Εντός δρόμου

Εκτός δρόμου

0% 100%

Εντός δρόμου Εκτός δρόμου

0% 100%

Εντός δρόμου
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ContiCrossContact™ UHP Conti4x4SportContact™
Για σπορ SUV. Για υψηλών επιδόσεων οχήματα και SUV.

Διαστάσεις ελαστικού Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

215–315

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

16–23

>Δείκτης ταχύτητας T–Z

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 30–65

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

275

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

19–20

>Δείκτης ταχύτητας Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 40–45

Χαμηλή αντίσταση 
κύλισης και εξαίρετο 
κράτημα

Μικρότερες αποστά -
σεις φρεναρίσματος 
και υψηλή σταθερό-
τητα στις στροφές

Περιθώρια ασφάλειας 
για άριστους χειρισμούς 
και  απόλαυση στην 
οδήγηση

Καλή σταθερότητα 
στις στροφές χάρη 
στα ασύμμετρα σχέδια 
πέλματος

Κατάλληλο για υψηλές 
ταχύτητες εντός δρό -
μου. Καλή προστασία 
από την υδρολίσθηση

Ιδιαίτερα ελαφρύ  
και άνετο

ContiSportContact™ 5 P SUV
Για σπορ SUV.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

265–335

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

20–23

>Δείκτης ταχύτητας Y–Z(Y)

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 25–45

Μεγάλος αριθμός 3-D 
υπό γωνία ακμών

Μικρή παραμόρ -
φωση των ακμών των 
τακουνιών, βέλτιστη 
διείσδυση της υδάτινης 
μεμβράνης

Μικρές αποστάσεις 
φρεναρίσματος σε 
βρεγμένες και στεγνές 
επιφάνειες

   
 

Τεύχος 03/2014
235/55 R 17 V

Προσαρμοσμένη  
τεχνολογία μείγματος 
‘Black Chilli’ 

Τα ελαστικά προσαρ -
μόζονται στις συνθήκες 
οδήγησης

Πολύ υψηλά περιθώρια 
ασφάλειας, ειδικά 
στο φρενάρισμα στο 
βρεγμένο

ContiSportContact™ 5 SUV
Για σπορ SUV.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

225–315

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

18–22

>Δείκτης ταχύτητας H–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 35–60

 
 

Τεύχος 03/2014 
255/55 R 18 V/W/Y

Δοκιμασμένα για την ασφάλειά σας.

και πάνω από 200 εκ. χιλιόμετρα, αποδεικνύει την εξειδί -
κευση στις δοκιμές της Continental. Η δική μας σφραγίδα 
ποιότητας εγγυάται αποδεδειγμένη ασφάλεια και έξυ -
πνες λύσεις που κάνουν την δική σας εμπειρία οδήγησης 
πιο άνετη και ακόμα πιο ασφαλή.

Από το 1871, η Continental χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρο -
νες μεθόδους δοκιμών και τεχνολογίες μέτρησης για να 
εξασφαλίσει ότι έχετε το απόλυτο ελαστικό. Έτσι, καθένα 
από τα θερινά και χειμερινά ελαστικά μας παγκοσμίως 
δοκιμάζεται κάτω από διάφορες καιρικές και οδικές 
συνθήκες. Το γεγονός ότι 140.000 ελαστικά δοκιμάζονται 
κάθε χρόνο, καταλήγοντας σε 67.000 δοκιμές συνολικά 
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Θερινά ελαστικά για SUV  
και οχήματα εκτός δρόμου.
Επιπλέον ασφάλεια για SUV και οχήματα εκτός δρόμου.
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Πολύ καλό 
Νικητής δοκιμής

Υποδειγματικό 
Νικητής δοκιμής

Θερινά ελαστικά για SUV  
και οχήματα εκτός δρόμου.

Ενιαίο σχέδιο στην 
κεντρική περιοχή πέλμα -
τος, συνεχόμενα κλειστό 
σχέδιο στον ώμο, μεγά-
λος αριθμός εγκοπών

Υψηλή ακαμψία πέλ-
ματος και καλύτερο 
κράτημα χάρη στη 
βελτιωμένη αποβολή 
νερού 

Εξαίρετοι χειρισμοί 
και μικρές αποστάσεις 
φρεναρίσματος σε 
στεγνές και βρεγμένες 
επιφάνειες

ContiCrossContact™ LX 2

ContiCrossContact™ LX Sport Conti4x4Contact™

ContiCrossContact™ LX
Για SUV και οχήματα εκτός δρόμου.

Για SUV και οχήματα εκτός δρόμου. Για SUV και οχήματα εκτός δρόμου.

Για SUV και οχήματα εκτός δρόμου.

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

205–285

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

15–18

>Δείκτης ταχύτητας S–V

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 50–75

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

215–315

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

16–22

>Δείκτης ταχύτητας T–Y

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 40–70

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

185–275

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

15–20

>Δείκτης ταχύτητας S–V

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 45–80

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

195–265

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

16–18

>Δείκτης ταχύτητας S–V

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 60–70

Φαρδύς εξωτερικός 
ώμος με πλατιές εγκάρ -
σιες αυλακώσεις

Υψηλή πλευρική 
ακαμψία και συνεπώς 
άριστη ικανότητα στις 
στροφές

Καλή απόδοση 
οδήγησης και φρεναρί -
σματος, και ελαφρώς 
εκτός δρόμου

Πλατιές αυλακώσεις σε 
διαμήκη και εγκάρσια 
κατεύθυνση

Γρήγορη απορρόφηση 
και εκτόπισμα νερού

Υψηλή προστασία από 
την υδρολίσθηση

Φαρδύς εξωτερικός 
ώμος με φαρδιά πλευ -
ρικά αυλάκια

Άριστη σταθερότητα 
στις στροφές, κράτημα 
και παρουσιαστικό 
εκτός-δρόμου

Καλή απόδοση οδήγη -
σης και φρεναρίσματος, 
ακόμα και σε ελαφρώς 
εκτός δρόμου χρήση

 
Τεύχος 05/2013
215/65 R 16 T/H

ContiCrossContact™ AT
Για οχήματα εκτός δρόμου.

Διαστάσεις ελαστικού

>
Πλάτος ελαστικού 
σε mm

205–275

>
Διάμετρος ζάντας 
(in)

15–18

>Δείκτης ταχύτητας S–H

>Προφίλ ελαστικού Σειρά 60–85

Επιθετικό ανοιχτό 
σχέδιο πέλματος

Πρόσφυση και παρου -
σιαστικό εκτός δρόμου

Πολύ καλή απόδοση 
εκτός δρόμου
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Επιπλέον ασφάλεια για SUV και οχήματα εκτός δρόμου.
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Εκτός δρόμου

20% 80%

Εντός δρόμου

Εκτός δρόμου

10% 90%

Εντός δρόμου

Εκτός δρόμου

20% 80%

Εντός δρόμου

Εκτός δρόμου

10% 90%

Εντός δρόμου

Εκτός δρόμου

50% 50%

Εντός δρόμου
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Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Επίπεδο περίγραμμα και 
ανθεκτικό μείγμα με ένα 
μέρος πυριτίου

Μεγαλύτερη επιφάνεια 
επαφής με το έδαφος με 
μικρότερη φθορά

Υψηλή αποδοτικότητα 
χάρη στη βελτιωμένη 
χιλιομετρική απόδοση

ContiVanContact™ 100

Vanco™ 2

ContiVanContact™ 200
Για φορτηγά και βαν.

Για φορτηγά και βαν.

Για φορτηγά και βαν.

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

> Πλάτος ελαστικού σε mm 175 - 235

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

14 - 16

> Δείκτης ταχύτητας Q/R/T/H

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  55 – 80

> Πλάτος ελαστικού σε mm 175 - 235

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

14 - 17

> Δείκτης ταχύτητας P/Q/R/T

> Προφίλ ελαστικού Σειρά 60 – 80

> Πλάτος ελαστικού σε mm 185 - 235

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

15 - 17

> Δείκτης ταχύτητας R/T/H/V

> Προφίλ ελαστικού Σειρά 55 – 75

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Ιδιαίτερα στιβαρή 
κατασκευή, μέχρι 20% 
μεγαλύτερη χιλιομετρική 
απόδοση

Αξιοπρόσεκτος χειρισμός 
σαν αυτοκινήτου, άριστη 
προστασία από την 
υδρολίσθηση

Εξαίρετο φρενάρισμα σε 
βρεγμένες συνθήκες

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Λεπτές φολίδες στην 
κεντρική περιοχή του 
πέλματος και νέα αυλάκια 
νερού στον ώμο

Αποτέλεσμα 
«υαλοκαθαριστήρα» για 
βελτιωμένη διασκόρπιση 
του νερού

Ασφαλές ταξίδι χάρη στις 
μικρές αποστάσεις 
φρεναρίσματος σε 
βρεγμένες επιφάνειες

Θερινά ελαστικά για βαν.
Για ασφαλείς χειρισμούς, με κάθε καιρό.

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Δύσκαμπτο κεντρικό 
τμήμα

Ακριβής χειρισμός, 
ομοιόμορφη κατανομή 
πίεσης στο έδαφος

Ακριβής απόκριση 
τιμονιού και υψηλή 
χιλιομετρική απόδοση

Vanco™ Contact 2
Για φορτηγά και βαν.

Διαστάσεις ελαστικού

> Πλάτος ελαστικού σε mm 165 - 225

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

13 - 16

> Δείκτης ταχύτητας R/T/H

> Προφίλ ελαστικού Σειρά 60 – 70
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Vanco™ Eco
Για φορτηγά και βαν.

Διαστάσεις ελαστικού

> Πλάτος ελαστικού σε mm 195 - 235

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

16

> Δείκτης ταχύτητας R/T

> Προφίλ ελαστικού Σειρά 60 – 75

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Μείγμα πέλματος πυριτίου 
βελτιστοποιημένο για 
μικρότερη αντίσταση 
κύλισης και ιδιαίτερα 
επίπεδο περίγραμμα

Μειωμένη παραμόρφωση 
ελαστικού

Μικρότερη κατανάλωση 
καυσίμου

Vanco™ Camper
Για τροχόσπιτα.

Διαστάσεις ελαστικού

> Πλάτος ελαστικού σε mm 195 - 235

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

15 - 16

> Δείκτης ταχύτητας R

> Προφίλ ελαστικού Σειρά 65 – 75

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Πιο στιβαρή κατασκευή 
για βελτιωμένη 
ανθεκτικότητα, υψηλά 
περιθώρια ασφάλειας

Μεγαλύτερα διαστήματα 
συντήρησης χάρη στη 
σταθερή πίεση αέρα

Μικρότερες αποστάσεις 
φρεναρίσματος στο 
βρεγμένο, ιδιαίτερα 
σταθερή οδήγηση
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Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Διάταξη σχεδίου S-GRIP 
και νέα αντίληψη 
κατασκευής εγκοπών 
PrecisionPlus

PrecisionPlus:
Αυξημένος αριθμός 
ακμών πρόσφυσης και 
μέγιστη συλλογή χιονιού 
σε αυλάκια και εγκοπές

Βελτιωμένη ακρίβεια 
κατεύθυνσης, μικρότερες 
αποστάσεις φρεναρίσμα-
τος και αυξημένο κράτημα 
στο χιόνι

WinterContact™ TS 850 P SUV

ContiCrossContact™ Winter

Vanco™ Winter 2 VanContact™ Winter 

ContiWinterContact™ TS 830 P SUV

Conti4x4WinterContact

Χειμερινή ασφάλεια για SUV μεσαίου μεγέθους και πολυτελείας.

Εξαίρετη πρόσφυση και απόδοση φρεναρίσματος για 
SUV και οχήματα εκτός δρόμου.

Για ελαφρά van και MPV σε χειμερινή χρήση.  
Στιβαρό και ασφαλές, με ισχυρό κράτημα.

Το αξιόπιστο χειμερινό ελαστικό για βαν, μικρά λεωφορεία και 
τροχόσπιτα – ασφαλές και αποδοτικό.

Ο ειδικός στην ασφάλεια για SUV υψηλών επιδόσεων.

Εξειδικευμένο για γρήγορα και βαριά SUV  
και οχήματα εκτός δρόμου.
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Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

Διαστάσεις ελαστικού

> Πλάτος ελαστικού σε mm 195–275

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

16–20

> Δείκτης ταχύτητας T/H/V

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  40–70

> Πλάτος ελαστικού σε mm 175–295

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

15–22

> Δείκτης ταχύτητας Q/T/H/V

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  35–85

> Πλάτος ελαστικού σε mm 165–235

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

14–17

> Δείκτης ταχύτητας Q/R/T/H

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  55–80

> Πλάτος ελαστικού σε mm 165–235

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

14–17

> Δείκτης ταχύτητας Q/R/T/H

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  55–80

> Πλάτος ελαστικού σε mm 215–285

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

18–20

> Δείκτης ταχύτητας H/V

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  45–60

> Πλάτος ελαστικού σε mm 215–275

>
Διάμετρος ζάντας σε 
ίντσες 

17–18

> Δείκτης ταχύτητας H

> Προφίλ ελαστικού Σειρά  55–65

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Εξελιγμένο μείγμα 
πυριτίου και σχεδιασμός 
με πυκνές εγκοπές στα 
μπλοκ

Κορυφαία απόδοση σε 
χιόνι και πάγο

Εξαίρετη πρόσφυση και 
απόδοση φρεναρίσματος

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Εγκοπές σε κυματιστή 
διαμόρφωση στους 
ώμους, σε κλιμακωτή 
διαμόρφωση στα 
κεντρικά νεύρα.

Χειρισμός όπως σε 
επιβατικά αυτοκίνητα.
Βελτιστοποιημένο 
φρενάρισμα σε χιόνι και 
πάγο

Μεγάλα αποθέματα 
ασφάλειας και μέγιστη 
προσαρμοστικότητα το 
χειμώνα

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Τρισδιάστατες εγκοπές 
στο κέντρο του σχεδίου 
πέλματος

Μείωση της 
παραμόρφωσης των 
μπλοκ του πέλματος

Μικρότερες αποστάσεις 
φρεναρίσματος και 
μεγάλη ασφάλεια από την 
υδρολίσθηση

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Ακαμψία των μπλοκ σε 
όλη την κεντρική 
επιφάνεια του πέλματος 
και πολλές εγκοπές

Μεγιστοποιημένη διάταξη 
ακμών πρόσφυσης

Εξαιρετική απόδοση 
φρεναρίσματος σε χιόνι, 
πάγο και βρεγμένους 
δρόμους

Χαρακτηριστικό Αποτέλεσμα Όφελος πελάτη

Εξελιγμένο μείγμα 
πυριτίου

Κορυφαία απόδοση σε 
χιόνι και πάγο

Εξαίρετη πρόσφυση και 
απόδοση φρεναρίσματος

ContiWinterContact™ 
TS 830 P

„Vorbildlich“
235/55 R 17
Heft 11/2012

ContiCrossContact™ Winter
215/65 R 16 T/H

„recommended“
issue 11/2013

Συνιστάται

Τεύχος 11/2013  
215/65 R 16 T/H

Υποδειγματικό

Τεύχος 11/2012  
235/55 R 17

Χειμερινά ελαστικά για SUV,  
οχήματα εκτός δρόμου και van.
Ορόσημο ασφάλειας – σε κάθε έδαφος, με κάθε φορτίο.

NEO!
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Ελαστικά για επιβατικά 
αυτοκίνητα

Η επιλογή που εξοικονομεί χώρο και βάρος.

Ρεζέρβες Continental

  

WP11_CE_ProductOverview_210x297_GB.indd   2 09.02.2012   19:11:35 Uhr

  
   

CST17 SERVA

Οι ρεζέρβες σχεδιάζονται για προσωρινή 
και περιορισμένη χρήση σε περίπτωση 
σκασμένου ελαστικού. Εγκρίνονται για 
ταχύτητες έως 80 km/h.

Η Continental παράγει ρεζέρβες σε 
πολυάριθμες διαστάσεις και τύπους για τα 
συνηθέστερα οχήματα, από μικρά και 
τυποποιημένων διαστάσεων αυτοκίνητα 
μέχρι βαριά εκτός δρόμου οχήματα.

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες εξοπλίζουν 
τα οχήματά τους με ρεζέρβες Continental 
για να επεκτείνουν τον χώρο αποθήκευσης 
ή για να δώσουν χώρο για εναλλακτικά 
συστήματα κίνησης.

Η επιλογή που εξοικονομεί χώρο και βάρος.

Ρεζέρβες Continental
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CST17 SERVA

Οι ρεζέρβες σχεδιάζονται για προσωρινή 
και περιορισμένη χρήση σε περίπτωση 
σκασμένου ελαστικού. Εγκρίνονται για 
ταχύτητες έως 80 km/h.

Η Continental παράγει ρεζέρβες σε 
πολυάριθμες διαστάσεις και τύπους για τα 
συνηθέστερα οχήματα, από μικρά και 
τυποποιημένων διαστάσεων αυτοκίνητα 
μέχρι βαριά εκτός δρόμου οχήματα.

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες εξοπλίζουν 
τα οχήματά τους με ρεζέρβες Continental 
για να επεκτείνουν τον χώρο αποθήκευσης 
ή για να δώσουν χώρο για εναλλακτικά 
συστήματα κίνησης.

Η επιλογή που εξοικονομεί χώρο και βάρος.

Ρεζέρβες Continental
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CST17 SERVA

Οι ρεζέρβες σχεδιάζονται για προσωρινή 
και περιορισμένη χρήση σε περίπτωση 
σκασμένου ελαστικού. Εγκρίνονται για 
ταχύτητες έως 80 km/h.

Η Continental παράγει ρεζέρβες σε 
πολυάριθμες διαστάσεις και τύπους για τα 
συνηθέστερα οχήματα, από μικρά και 
τυποποιημένων διαστάσεων αυτοκίνητα 
μέχρι βαριά εκτός δρόμου οχήματα.

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες εξοπλίζουν 
τα οχήματά τους με ρεζέρβες Continental 
για να επεκτείνουν τον χώρο αποθήκευσης 
ή για να δώσουν χώρο για εναλλακτικά 
συστήματα κίνησης.


