
מיוצר עבור מחצבות חצץ.
ועבור הדרך המובילה אליהם.

תמקסם את עומס העבודה שלך בשטח ובכביש
.CrossTrac הודות לפתרונות של צמיגי קונטי
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שני עולמות.
פתרון אחד.

אם אתה נאבק
בסלעים וכבישים,

אנחנו נסלול לך את הדרך.
תחזוקת כבישים, בניית מבנים, ייעור - הובלה אל אתרי בנייה ונסיעה באתרי 
בנייה יכולה להיות עסק קשה. כדי להצליח, אתה צריך ציוד שעובד באמינות, 

 ,Conti CrossTrac בכביש ובשטח יום אחר יום. גלה את ליין הצמיגים החדש
שעוצב ליישומים המאתגרים ביותר בכביש ובשטח. ותהנה מחבילת שירות  

המפחיתה באופן משמעותי את העלות הכוללת של הבעלות.
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אתרים קשים.
נסיעה ארוכה.

Conti CrossTrac
פשוט ממשיך.

אתגר מורכב.
פתרון מקצועי.

ליין הצמיג החדש של קונטי CrossTrac פותח ועוצב על בסיס
טכנולוגית צמיגי המשא החדשנית ביותר וניסיון ארוך השנים של

קונטיננטל, בידיעה שהצמיג צריך לספק טווח דרישות רחב ליישומים
שונים מאוד. התוצאה היא גמישות מאוזנת עם עמידות יוצאת דופן,

גרירה וחוזק בתנאי שטח קשים, ובו זמנית ביצועים חלקים על הכביש.

צמיגי Conti CrossTrac גמישים ככל שהעסק של דורש. בנוסף, עם צמיגי קונטיננטל
פרמיום, אתה נהנה מפתרון כולל עבור העסק שלך: צמיגי Conti CrossTracמותאמים באופן 

.ContiPressureCheck™ -ו ContiConnect™ אידיאלי לפתרונות ניטור דיגיטליים של
.Con tiLifeCycle™ וברגע שהצמיגים שחוקים, הם יוחזרו למחזור חיים שני כחלק מ

עם השבב המשופר שלהם ועמידות גבוהה לחתכים, צמיג
Conti CrossTrac הוכיח את עצמו כסוס עבודה אמיתי

בכל היישומים מחוץ לכביש בתנאי שטח קשים.

צמיג Conti CrossTrac עונה בצורה מושלמת על כל הדרישות
שלך על הכביש: הם מספקים קילומטראז 'גבוהה, נסיעה חלקה

וצריכת דלק מופחתת.

בלתי ניתן לעצירה עם תנודות ושברי אבנים שווה לכביש וראוי לאמון
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חכם בדרך
קשה.

גרירה כבדה
וצדדים מגוונים.

בדרך כלל, מידרס מותאם במיוחד עם חריצים רחבים גורם לשחיקה יותר 
ויותר מהירה בנסיעה על כבישים סלולים יבשים. אבל עם עיצוב מידרס חדשני 

ותרכובות מהפכניות, הצמיג החדש Conti CrossTrac מספק את האיזון 
האולטימטיבי בין ביצועים בדרכים מלאי בורות וביצועים על כבישים סלולים.

צמיג Conti CrossTrac HS3 בעל תכונות משופרות
בעיצוב ארבעת החריצים וצלעות גדולות עבור לחץ

שווה על פני המידרס. הוא מאופיין בבצועי הגה מעולים 
לבצועים כבדים על כבישים סלולים, כמו 

גם על משטחים רופפים.

צמיג Conti CrossTrac HD3 מספק פני שטח מכוונים 
לבצועי הגה מעולים וגרירה יוצאת מן הכלל על הכביש 

ובשטח. קצוות אחיזה חדשים מאפשרים אחיזה מקסימלית 
ומזעור חדירת אבנים, בעוד שהצלעות הגדולות מבטיחות 

התנגדות לקרעים.

צמיג Conti CrossTrac HT3 הוא בעל עיצוב כתפיים 
עמידות במיוחד לשחיקה ותורמות ליציבות רוחב נוספת. מרכז 

המידרס הגמיש מסתגל לכל סוגי המשטחים וממזער את 
הסכנות של קריעה או נקב.

התנהגות אופטימלית
עבור סרן היגוי

גרירה אמינה
עבור סרן כונן

קילומטראז 'גבוה
עבור סרן נגרר

גומי טבעי.
פחמן פעיל.

פחמן שחור נגד חתכים
סוג ייחודי של פחמן שחור פעיל בתערובת

מורכבת מבטיח התנגדות ועמידות מרשימה
לחתכים ויציבות נגד נקרים.

עמידות טבעית
כמות גבוהה במיוחד של גומי טבעי

ערבה לעמידות יוצאת דופן נגד 
שבבים וחתכים.

שילוב שני עולמות
מיזוג תרכובות שונות עבור המיכסה והבסיס מאפשר איזון בין דרישות 
סותרות ביישומים השונים. תרכובת הבסיס מותאמת להתנגדות גילגול 

נמוכה, בעוד שתרכובת המכסה מעוצבת במטרה לגרירה אופטימלית.

שיפורים במבט אחד.

משקלקילומטראז׳

גרירה

חידוש

התנגדות לגילגול

לכידת אבנים

בלימה רטובה

קיבולת
עומס יתר

שבבים
וחיתוכים

   חדש!

משקלקילומטראז׳

גרירה

חידוש

התנגדות לגילגול

לכידת אבנים

בלימה רטובה שבבים
וחיתוכים

קיבולת
עומס יתר

   חדש!
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Conti CrossTrac HS3 315/80 R 22.5 

משקלקילומטראז׳

גרירה

חידוש

התנגדות לגילגול

לכידת אבנים

בלימה רטובה

קיבולת
עומס יתר

שבבים
וחיתוכים

   חדש!

משקלקילומטראז׳

גרירה

חידוש

התנגדות לגילגול

לכידת אבנים

בלימה רטובה

קיבולת
עומס יתר

שבבים
וחיתוכים

   חדש!

משקלקילומטראז׳

גרירה

חידוש

התנגדות לגילגול

לכידת אבנים

בלימה רטובה

קיבולת
עומס יתר

שבבים
וחיתוכים

   חדש!
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קודם לגרור.
מאוחר יותר לחדש.

CrossTrac tyres 
חיי צמיג ארוכים.

תרכובות Premium, שילוב של מומחיות וידע ובנוסף תוספת גומי של 
1 אינץ. מיזה צמיגי Conti CrossTrac עשויים. ובזכות הקרקס החזק 

שלהם, צמיגים אלה מחזיקים הרבה מעבר לחיי צמיג אחד.

מעטפת ארוכת טווח, עם יציבות מבנית יוצאת דופן, היא 
אחת הסיבות מדוע צמיגי קונטיננטל כל כך חסכוניים. 
תוספת גומי באזור מגע הכתר מוסיף עוד שכבת הגנה 

ומקטין את הסיכון של נקרים.

חרוז יציב במיוחדמעטפת מתמשכת
הרכבת תרכובות יציבות במיוחד למען הפחתה משמעותית בעייפות 

החומר. המיקום של החרוז מבטיח חלוקת עומס אופטימלית בכל
תנאי הטעינה.

מוכן למיחזור?
כנס ל

                 
לביצועים חמים באמת - חישוב מגניב

פתרון מתקדם של קונטיננטל בחידוש צמיגים חם ו-קר מגדיל את הקילומטראז'
בסיבוב השני או אפילו השלישי. זה לא רק לטובת התקציב שלך, אלא גם לאיכות

הסביבה - שימוש חוזר בצמיג חוסך אנרגיה ומשאבים.

צמיגים מחודשים חם מתחדשים מחרוז לחרוז, החלת את אותן 
טכנולוגיות כמו בצמיגים חדשים של קונטיננטל. כל צמיג ™ 

ContiR נבדק היטב עבור איכות ומכוסה על ידי אחריות מקיפה.

קונטיננטל של תיק של  עבור חידוש צמיגים קר מבוסס על 
טכנולוגיית צמיג חדש. כדי להבטיח את איכות המוצר הגבוהה 

ביותר ואת תהליך, retreading מיושם על ידי רשת שותפים 
מוסמכים.
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i

H

C

קח את זה
לשלב הבא.

עם ניטור צמיג
דיגיטלי.

צמיגים עם לחץ אויר נמוך מדיי הם הגורם העיקרי לתקלות ושיחות שירות. 
אבל האם אתה גם יודע כי עם 20% לחץ פחות, אורך חיי הצמיג מופחת

ב 30%? לפיכך, אימות לחץ אוויר תקין וטמפרטורה מפחית משחיקת הצמיג, 
מונע עלויות מיותרות ומאריך את חיי הצמיג. הכן את הצי שלך לעתיד עם 

הפתרון החדשני של קונטיננטל, ניטור צמיג דיגיטלי - זמין כעת עבור כלי רכב 
מסחריים.

חיישני הצמיגים של קונטיננטל נמצאים בליבם של שתי המערכות ™ContiPressureCheck ו- ™ ContiConnect, מערכות לניטור צמיג דגיטלי
מבית קונטיננטל. חיישנים אינטליגנטים  מודדים באופן תמידי את הטמפרטורה ואת לחץ האוויר מתוך הצמיג ומספקים נתונים למוניטור המוצג על

לוח המחוונים שלך - בין אם זה ישירות בתוך תא הנהג או על פורטל אינטרנט המפקח על הצי.

מוכן לעתיד - עם חיישנים אינטליגנטים בתוך הצמיג

מתאים לצי שלך.
מצא את צמיג ה Conti CrossTrac המתאים לך.

זמין גם כצמיג "חכם" המגיע מצוייד בחיישני צמיג שאינו עובד יותר.
זמין גם כצמיג מחודש קר.
זמין גם כצמיג מחודש חם.

* זמין בשנת 2018

CrossTrac HT3

M+S/3PMSF LI / SI

M+S 160 K (158 L) 385/65 R 22.5i CH

  סרן טריילר

לקבלת מידע נוסף על צמיגי Conti CrossTrac, פתרונות ושירותים של קונטיננטל
www.continental-truck-tires.com :אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו

CrossTrac HD3

M+S/3PMSF LI / SI

M+S/3PMSF 152/148 K 295/80 R 22.5 *

M+S/3PMSF 156/150 K 315/80 R 22.5

M+S/3PMSF 156/150 K 13 R 22.5

i

i

C

C

C

H

H

  סרן כונן

CrossTrac HS3

M+S/3PMSF LI / SI

M+S 160 K (158 L) 385/65 R 22.5

M+S 152/148 K 295/80 R 22.5 *

M+S 156/150 K 315/80 R 22.5

M+S 156/150 K 13 R 22.5

i

i

H

  סובב ציר
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