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Continental sommardäck 2015

Personbil, SUV / 4x4 och van



En professionell samarbetspartner 
till fordonsindustrin - Bäst på broms
Av alla nya bilar i Europa rullar i genomsnitt mer än var tredje bil ut från fabriken med däck från 
Continental, vilket gör oss till Europas främsta OEM-leverantör. Att de är så många – och att alla 
ledande biltillverkare visar sådant förtroende för Continentals däck - säger något om vilken kvalitet 
våra produkter håller. Om världens största biltillverkare litar på oss, så kan också du göra det.

Från däck till elektronik - en perfekt sammansvetsad säkerhetskedja. Tack vare vår mångåriga erfar-
enhet, vårt nära samarbete med fordonsindustrin och den snabba utvecklingen har vi som företag 
alltid kunnat utnyttja vår fulla potential och kreativitet. Jämfört med andra däckföretag i världen 
är vårt produktprogram unikt. Continentals omfattande produktportfölj består av en perfekt sam-
mansvetsad kedja av säkerhetslänkar, från däckets kontaktyta med vägenbanan till varje enskild 
elektronisk komponent och hela motorstyrningssystemet. 

Bromsning på vått underlag (från 80 km/h till helt stillastående)

Fullt mönsterdjup

3 mm. mönsterdjup 34 km/h kvarvarande hastighet

1,6 mm. mönsterdjup
(Laglig gräns)

44 km/h kvar-
varande hastighet

+ 9,5 m

+ 9,1 m

31 km/h kvarvarande hastighet

Tänk på säkerheten - kontrollera däckens mönsterdjup i sommar.

Om mönsterdjupet är under 3 mm blir stoppsträckan betydligt längre och risken för vattenplaning fyrdubblas.

Illustration som visar inbromsning från 80 km/h på vått underlag



Hastighetsklass T/H/V/W/Y
Fälgdiameter 14”-17”
Däckbredd 175-225 mm.
Profil 45-70

ContiEcoContact™ 5

Ett fantastiskt sommardäck som från grunden konstruerats med stort fokus på 
lågt rullmotstånd i kombination med mycket säkra bromsegenskaper.  En lång 
rad högteknologiska innovationer i däckstomme och gummiblandning ger 
ContiEcoContact™ 5 mycket hög säkerhetsnivå och lång livslängd. Marknadens 
första bränslebesparande prestandadäck som finns i dimensioner som passar 
både mindre och större personbilar och SUV:ar. Flerfaldig testvinnare i bland 
annat tidningen Råd & Rön.

ContiPremiumContact™ 5

Korta bromssträckor på vått och torrt
3-D edges förhindrar att 
mönsterblocken deformeras vid 
inbromsning och ger därmed däcket 
optimal kontakt mot underlaget.

B      B       70-72dB

ContiPremiumContact™5 är förfinat och förbättrat på en lång rad punkter. 
Sammantaget är det ett ännu säkrare däck som dessutom erbjuder lägre 
rullmotstånd och längre livslängd än förgångaren. Överlägsen testvinnare i 
svensk motorpress de senaste åren - ett riktigt säkert däck!

Hastighetsklass T/H/V/W/Y
Fälgdiameter 14-17”
Däckbredd 175-235 mm.
Profil 50-65

C      A       70-71dB

Perfekt grepp och säkra köregenskaper
Macroblock maximerar kontaktytan 
vid kurvtagning eller inbromsning. 
Tillsammans med bättre stabilitet ger 
mönsterdetaljen däcket perfekt grepp.

ContiSportContact™ 5

Sportigt däck i dimensioner för både för personbilar och sportigare SUV:ar.
Ett självklart val för dig som kör en prestandabil och efterfrågar lite 
sportigare egenskaper. Den nya gummiblandningen och stomkonstruktionen 
ger ett lågt rullmotstånd samt en svalare gång som innebär längre livslängd.  
Mönsterdesign som ger precis styrrespons, korta bromssträckor och säkert 
grepp på både torra och regnvåta vägbanor.

Hastighetsklass H/V/W/Y
Fälgdiameter 17”-22”
Däckbredd 205-315 mm.
Profil 35-60

C-F      A-B       70-73dB
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P - som i Performance. Stabilt och extremt sportigt däck för riktiga 
prestandabilar. Utvecklat tillsammans med välkända Europeiska 
tuningfirmor för att ge säkra och oöverträffade egenskaper på asfalt. 
För dig som kör en motorstark bil och efterfrågar exakt körkänsla, 
maximalt grepp, snabb styrrespons och hög säkerhet. Dimensioner för 
både personbilar och prestanda-SUV:ar. Originalmonteras bland annat 
av AMG och passar alltså perfekt på riktigt motorstarka bilar eller till 
förare som uppskattar maximalt grepp.

ContiSportContact™ 5 P
Hastighetsklass W/Y/Z
Fälgdiameter 18”-23”
Däckbredd 225-335 mm.
Profil 25-45

C-G      A-B       72-75dB

ContiSportContact™ 3
Hastighetsklass V/W/Y/Z
Fälgdiameter 16”-22”
Däckbredd 195-295 mm.
Profil 30-55

C-F      A-C       71-76dB

Stabilt och sportigt.
Ett däck för dig som uppskattar precis styrrespons, grepp och högsta 
säkerhet oavsett om vägbanan är torr eller våt. Dimensioner för moderna, 
motorstarka bilar - många dimensioner med OE-specifikation, SSR-däck och 
ContiSeal. Maximal körglädje.

Conti.eContact™
Hastighetsklass M/Q/T/V/W
Fälgdiameter 13”-18”
Däckbredd 125-255 mm.
Profil 50-80

A         A-B       71-73dB

Däck utvecklade speciellt för el- och hybridfordon. En lång rad tekniska 
innovationer i konstruktion och gummiblandning har givit oss möjligheten att 
kombinera det absolut lägsta rullmotståndet med säkra köregenskaper. Många 
artiklar har den högsta möjliga graderingen på EU-märkningen A/A. Dessutom är 
många artiklar utrustade med den lovordade Continentalteknologin, ContiSilent 
som ger ett lägre kupébuller - något som är extra viktigt på fordon utan traditionellt 
motorljud.



ContiCrossContact™ UHP
Hastighetsklass H/V/W/Y
Fälgdiameter 16”-22”
Däckbredd 225-315 mm.
Profil 30-65

B-F      A-C       71-77dB

Körglädje och pålitlighet.
För dig som kör en snabb, motorstark SUV och vill ha ett däck som ger säkerhet 
på högsta nivå. Mycket bra egenskaper på både torra och regnvåta underlag. 
Korta bromssträckor och låg ljudnivå. Testvinnare i Motor (PL) 2008 och top-
placerad i Auto Motor & Sport 2009.

ContiCrossContact™ LX / LX2 / LX Sport
Hastighetsklass S/T/H/V/W/Y
Fälgdiameter 15”-22”
Däckbredd 205-285 mm.
Profil 40-75

B-E      C-E       70-76dB

Moderna och säkra 4x4-däck för 
SUV:ar och andra typer av fyrhjuls-
drivna bilar. Säkra bromsprestanda, 
lång livslängd och mycket hög 
komfort.

ContiCrossContact™ LX           ContiCrossContact™ LX2         ContiCrossContact™ LX Sport

Conti4x4Contact™
Hastighetsklass S/T/H/V
Fälgdiameter 15”-19”
Däckbredd 185-275 mm.
Profil 50-80

C-E       C          71-74dB

Familjens trygga val vid varje inbromsning.
Ett tyst och komfortabelt däck för dig som kör en SUV av familjetyp. Mycket 
säkra egenskaper på både torra och regnvåta vägar som gör din bilfärd trygg 
och avkopplande.



Hastighetsklass (SI) M N P Q R S T U H V W Y Z

Upp till km/h 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 240-270 300 >240

Hastighetskod

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060

51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090

52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120

53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150

54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180

55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215

56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250

57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285

58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320

59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360

60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400

61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450

62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500

63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550

64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

Belastningsindex
Förkortning Förklaring
XL Extra Load (Högre belastningsklass än standard)

E Däck med optimerat och lägre rullmotstånd

FR Fälgkantsskydd

ML Trottoarskydd

AO Audispecifikation

RO, RO1, RO3 Quattro GmbH

MGT Maseratispecifikation

N0, N1, N2 Porschespecifikationer. Bör ej blandas

MO Mercedesspecifikation

* BMW

J Jaguarspecifikation

SSR Self Supporting Runflat tyre

SEAL ContiSeal. Självreparerande däck

ContiSilent Däck med extra lågt kupébuller

TL Tubeless (slanglöst)

Artikeltextförklaringar

ContiVanContact™ 100 / 200
Hastighetsklass Q/R/S/T/H/V
Fälgdiameter 14”-17”
Däckbredd 165-235 mm.
Profil 55-82

B-C      A-B       72dB

För dig som kör en tyngre servicebil, lätt lastbil eller liknande. 
Hög belastningstålighet, stryktålighet och lång livslängd ger 
optimal ekonomi för dig och din verksamhet. Däcken har 
personbilslika egenskaper med säkra bromsprestanda på både 
vått och torrt. Dessutom kombinerat med ett riktigt lågt rull-
motstånd.

Vanco™ 2 / Vanco™ Camper
Hastighetsklass P/Q/R/T
Fälgdiameter 14”-17”
Däckbredd 175-235 mm.
Profil 60-80

C-E      B-C       71-72dB

För dig som kör en tyngre servicebil, lätt lastbil eller liknande. 
Hög belastningstålighet, stryktålighet och lång livslängd ger 
optimal ekonomi för dig och din verksamhet. Vanco™ Camper 
är ett däck som är specialutvecklat med extra stora säkerhets-
marginaler för att klara kraftiga påfrestningar och lång 
användning på husbilar och liknande fordon.



Continentals SSR-däck har förstärkta sidväggar som gör att däcket inte kollapsar vid en punktering. Du kan tryggt 
fortsätta köra 80 km med en maximal hastighet av 80 km/h. Med SSR-däck sparar man vikt och plats i fordonen efter-
som reservhjul inte behövs. Däcken måste alltid användas tillsammans med ett lufttrycksövervakningssystem. Idag är 
SSR-teknologi vanlig på bland annat BMW och Continental levererar en lång rad SSR-däck till fabriken för original-
montering på olika modeller.

Continental SSR™-Technology

ContiSeal™-däck bygger på en innovativ teknik som reparerar punkteringar i slitbaneområdet. De har ett klistrigt skikt 
från skuldra till skuldra som omedelbart tätar punkteringar orsakade av spikar och andra föremål på upp till 5 mm i 
diameter. Materialet i skiktet förhindrar att luft sipprar ut även om det inträngande föremålet skulle avlägsnas. Det 
innebär att du inte omedelbart måste stanna och byta däck vid en punktering. Trots detta bör däcket så snabbt som 
möjligt tas till en däckspecialist som kan undersöka det och fastställa om det krävs en permanent reparation. Continental  
är OE-leverantör av teknologin sedan många år till bland annat VW-gruppens bilar.

Continental ContiSeal™-Technology

Continentals ContiSilent™-teknologi är ett unik och innovativt sätt att sänka kupébullret i bilen genom att minska 
mängden vibrationer i form av buller som fortplantar sig in i kupén. Teknologin bygger på att en polyuretankärna är 
monterad i däcket, denna absorberar och minskar ljudvågor och vibrationer i däcket. ContiSilent™ påverkar inga andra 
aspekter av däckets prestanda. Teknologin levereras idag OE till bland annat Audi RS6 och RS7. Många av Conti.eContact 
är även utrustade med ContiSilent™ eftersom de däcken är speciellt utvecklade till el- och hybridfordon där vikten av att 
hålla nere kupébullret är som högst.

Continental ContiSilent™-Technology



Continental - lång tradition av miljöarbete och 
tekniska innovationer

Continental var den första tillverkaren av gummiprodukter i Europa som erhöll 
ett Eco-Audit Certifikat (1995). En Eco-Audit innebär ett permanent, ständigt och 
pågående förbättringsprogram som ska bidra till minskad belastning på miljön. Alla 
Continentals fabriker i Europa är certifierade enl. ISO 14001:2004.
Våra ansträngningar sträcker sig längre än till produktionen i fabrikerna. Från val av 
råvaror, använda energisnål tillverkningsprocess till kontroll av vad som händer våra 
produkter när de lämnat fabriken. Vi är också den enda däcktillverkaren med egen 
verksamhet för att återvinna förbrukade däck. 

Så tidigt som 1997 var Continental/Gislaved världens första däcktillverkare att pre-
sentera ett vinterdäck utan HA-olja i slitbanan. Idag är hela sortimentet av sommar- 
och vinterdäck fria från HA-oljor. Redan 1987 beslutade Continental att upphöra med 
användningen av de cancerogena nitrosaminerna i all däckproduktion.

För mer information om Continentals miljöarbete - kontakta en återförsäljare eller 
Continental Däck Sverige AB. Telefon 031-775 80 00.


