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Personbil, SUV / 4x4 och van
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Bromsar dig i tid.
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Vi är inte som alla andra. För oss är 100 till 0 viktigare än 0 till 100.  
Marginaler i bromssträckan kan vara det som gör skillnaden. Vi lämnar  

inget åt slumpen. Inte konstigt att våra däck vinner test efter test.  
Continental bromsar dig i tid. 

DUBBDÄCK

VÅT IS

RÅ IS (SKROVLIG)

HÅRD SNÖ

LÖS SNÖ

VÅT ASFALT

TORR ASFALT

STABILITET

KOMFORT

LJUDNIVÅ

NORDISKT FRIKTIONSDÄCK EUROPEISKT FRIKTIONSDÄCK

Bra grepp 

på is!

Säkert

på snö!

Mycket
bra!

Tyst &

bekvämt!

ContiVikingContact ™ 6 ContiWinterContact ™ IceContact ™ 2

Dubbat eller dubbfritt? Låt dina vintervägar bestämma!

Att välja rätt vinterdäck 
kan kännas svårt och 
komplicerat. Tabellen 
nedan kan användas 
som en vägledning när 
du ska välja vinterdäck. 
Vilka egenskaper hos 
vinterdäcket är viktigast 
för dig och dina vinter-
vägar?  
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Världens modernaste och tekniskt mest avancerade dubbdäck!

IceContact™2  är ett nytt och unikt dubbdäck. Extremt hög sä-
kerhet och fantastiskt grepp på svåra och förrädiska vintervägar 
med snö och is. Däcket är testat och utvecklat i bland annat 
Gislaved och Arvidsjaur, därför perfekt anpassat för Sverige!

Tillsammans med världens bästa dubbtillverkare, Tikka Spikes, 
som ingår som ett helägt dotterbolag till Continental, har vi 
utvecklat en ny och effektiv dubb som vi kallar Kristalldubb. 
Dubbarna är dessutom fastvulkaniserade i däcket, de sitter 
därför 400% bättre i däcket än med konventionell dubbteknik. 
Detta resulterar i att man minskar risken för tappade dubbar 
och bibehåller det säkra greppet och de korta bromssträckorna 
under däckets hela livslängd.

För att ytterligare maximera vintergreppet och korta broms-
sträckorna har vi ökat antalet dubbar i däcket  
med +50% med bibehållet lågt vägslitage och låg ljudnivå.

IceContact™2 finns även i dimensioner för SUV. 

Kristalldubb 
+50% fler dubbar i däcket 
och en optimal placering  
i däcket ger maximalt is-
grepp och lågt vägslitage.

Dubbdäck

IceContact™ 2 

Asymmetriskt mönster
Fin stabilitet och säkra 
köregenskaper på barmark 
kombinerat med maximal 
säkerhet på snö och is.

Snow Handling

Crushed Ice Technology
Leder bort snö och isskrap
från området kring dubben
och ger maximal dubbeffekt 
samt säkert grepp.

Standard tire Ice Contact 2

Stud-On Technology
Fastvulkaniserade dubbar
som sitter +400% bättre. 
Färre tappade dubbar och 
bibehållen säkerhet fler 
säsonger.

Standard tire Ice Contact 2

 Fälgdiameter: 13“–20“  |  Däckbredd: 155–285 mm  |  Profil: 35–80

Nyhet!
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Vatten-
planing 
104%

Broms på
vått 106%

Köregenskaper
torrt 105%

Snögrepp 101%

Isgrepp 
108%

Rull-
motstånd 

114%

Broms på
torrt 106%

ContiVikingContact™ 6
ContiVikingContact™ 5

Nordiskt friktionsdäck

ContiVikingContact™ 6 

ContiVikingContact™6 är ett nyutvecklat friktionsdäck av nordisk 
typ. Fokus ligger på maximal, dubbfri säkerhet på svåra vintervägar.

Fantastiska köregenskaper på snö, is och vinterbarmark. Innovativ 
asymmetrisk mönsterdesign som vi kallar „Divided Tread Techno-
logy“ ger större möjligheter att kombinera och optimera däckets 
säkerhetsegenskaper på både snö/is och på barmark. En unik gum-
miblandning gör att mönstret bibehåller den viktiga flexibiliteten 
under däckets hela livslängd. Tillsammans med ett stort antal själv-
låsande sajpningar får det nya däcket extremt säkra egenskaper på 
isiga underlag.

ContiVikingContact™ 6 finns även i dimensioner för SUV.

Säkrare på snö
Ett nytt mönsterkoncept med 
ett stort antal greppkanter 
och integrerade snösko-
velblock i de längsgående 
mönsterspåren.

Säkrare på isiga underlag
Extremt jämnt marktryck 
minimerar bildandet av 
vattenhinna mellan däck och 
underlag. Stort antal grepp-
skapande sajpningar.

Säkrare på barmark
“Adaptive Twin Block” sta-
biliserar mönstret och ger 
säkrare egenskaper på våt 
och torr barmark. Kortare 
bromssträckor.

Bäst i

TEST

2014
Oktober

EU-märkning: C–E / F / 71–73 / 2  |  Fälgdiameter: 13“–20“ Däckbredd: 145–275 mm  |  Profil: 35–80
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Friktionsdäck

ContiWinterContact™ 

Continental vinterdäck 4x4 

WinterContact™ TS 850 P WinterContact™ TS 850

WinterContact™ TS 830 P WinterContact™ TS 810 S

CrossContact™ Winter Conti4x4WinterContact 

Continentals säkra friktionsdäck av Europeisk typ har en 
stabilare konstruktion och gummiblandning för att ge säkra 
egenskaper på våta och torra vintervägar. Säkra på snö. Passar 
tunga, motorstarka bilar med förare som värdesätter stabilitet 
och körkänsla. Utmärkt komfort och lågt ljud.

Testvinnare i en rad facktidningar genom åren. Bland annat 
Teknikens Värld och Auto Motor & Sport.

Continentals friktionsdäck för SUV och 4x4-fordon ger säkra 
egenskaper på vintervägar.

Information om det dubbade IceContact™ 2 SUV och det 
nordiska friktionsdäcket ContiVikingContact6 SUV finns på 
föregående uppslag.

Hastighetsklass: M–W  |  Fälgdiameter: 13”–18”
Däckbredd: 125–255 mm  |  Profil: 50–80

Hastighetsklass: M–W  |  Fälgdiameter: 13”–18”
Däckbredd: 125–255 mm  |  Profil: 50–80

A         A–B         71–73 dB

A         A–B         71–73 dB

Bäst i

TEST

2011

Bäst i

TEST

2012

”Stabilitet och grepp i överflöd 
ger en stadig vinnare“

”Full eller snudd på full pott i alla 
våta och torra deltester“
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Continentals SSR-däck har förstärkta sidväggar som gör att 
däcket inte kollapsar vid en punktering. Du kan tryggt fortsätta 
att köra med en maximal hastighet av 80 km/h. Med SSR-däck 
sparar man vikt och plats i fordonen eftersom reservhjul inte 

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 

Continental ContiSeal™ Technology

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 originalmontering på olika modeller.

att du inte omedelbart måste stanna och byta däck vid en 
punktering. Trots detta bör däcket så snabbt som möjligt tas till 
en däck-specialist 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.

Van- / C-däck

Continental Vanco™ 

VancoIceContact™
Dubbat

VancoVikingContact™2
Nordiskt friktion

VanContact™ Winter
Europeisk friktion

VancoWinter™2
Friktion
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Hastighetsklass (SI) M N P Q R S T H V W Y Z

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

Hastighetskod

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg

55 218 65 290 75 387 85 515 95 690 105 925 115 1215

56 224 66 300 76 400 86 530 96 710 106 950 116 1250

57 230 67 307 77 412 87 545 97 730 107 975 117 1285

58 236 68 315 78 425 88 560 98 750 108 1000 118 1320

59 243 69 325 79 437 89 580 99 775 109 1030 119 1360

60 250 70 335 80 450 90 600 100 800 110 1060 120 1400

61 257 71 345 81 462 91 615 101 825 111 1090 121 1450

62 265 72 355 82 475 92 630 102 850 112 1120 122 1500

63 272 73 365 83 487 93 650 103 875 113 1150 123 1550

64 280 74 375 84 500 94 670 104 900 114 1180 124 1600

Belastningsindex

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 säkerhets-
kedja. Tack vare vår mångåriga erfarenhet, 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 produktpro-
gram unikt. Continentals omfattande produktportfölj består 
av en perfekt samman svetsad kedja av säkerhetslänkar, från 
däckets kontaktyta mot vägbanan till varje enskild elektronisk 
komponent och hela motorstyrningssystemet.

Under utvecklingen av ett nytt däck kör vår testavdelning mer 
än 20 miljoner kilometer på våta och torra underlag samt på 
snö och is innan däcken uppfyller våra mycket högt ställda 
kvalitetskrav. Det innebär att våra testförare kör en sträcka som 
motsvarar jordklotet runt mer än 500 gånger. Mer än 20.000 
kurvtagningar på vinterunderlag och att enbart bromssträckan 
från bromsproven summeras till mer än 1700 kilometer!

Våra testteam hittar perfekta förhållanden med vinter, snö och 
is i stort sett året runt. Under vintermånaderna och ända fram till 
april på våra stora testanläggningar i norra Lappland (Jokkmokk 
och Arvidsjaur), och under sommarmånaderna nära Wanaka på 
Nya Zeeland.
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