Trace qualquer destino.
Por onde for.

Catálogo

pneus para

pick-ups

e SUVs

Um passado
de tradição.
O futuro em
movimento.
O Grupo Continental foi fundado em 1871, em Hannover, na
Alemanha. Hoje é um dos maiores fabricantes de componentes
para os mais diversos segmentos da indústria automobilística
mundial. Um empresa com alto investimento em pesquisa, para
produzir pneus que proporcionem mais conforto, economia,
desempenho, segurança e alta performance. Hoje é a maior
fornecedora de pneus da Alemanha e a segunda maior da
Europa, com mais de 200 unidades, entre fábricas, centros
de pesquisas e pistas de testes, empregando mais de 164 mil
pessoas em 46 países. Uma multinacional que não para no
presente e que acredita no futuro em movimento.

Tração,
aderência,
dirigibilidade
e controle contra
a aquaplanagem.
Os Pneus SUV/LT Continental proporcionam a segurança
e a estabilidade que os grandes veículos precisam para uma
rodagem confortável, independente de condições adversas
de tempo ou de pista.

ContiCrossContact LX2
20%

Off-road

80%

On-road

Precisão no asfalto
e além dele

PRECISÃO EM PISO
SECO E MOLHADO
O centro da banda de rodagem rígido,
combinado com os ombros fechados e
lamelas estrategicamente posicionadas,
garante excelentes dirigibilidade, aderência
e drenagem de água entre o pneu e o piso.

ELEVADO PODER DE TRAÇÃO
As múltiplas lamelas da banda de rodagem,
somadas ao perfil do sulco em forma de
trapézio e pontos de agarre, oferecem alto
poder de tração no uso Off-road leve.

PROTETOR DE RODAS
Seu talão reforçado oferece proteção
extra para rodas de liga leve. Disponível
exclusivamente para algumas medidas.

ALTA QUILOMETRAGEM
E CONFORTO
Distribuição uniforme de pressão entre o
pneu e o solo, graças ao seu contorno plano,
proporcionando menor desgaste e maior
quilometragem. Além disso, os ombros
fechados criam uma barreira contra ruídos,
oferecendo maior conforto ao rodar.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

235/70R16 106H

GM S10

235/75R15 109T

GM Blazer / S10, FORD Ranger, TOYOTA Hilux

225/70R16 103H

MITSUBISHI Pajero TR4

265/65R17 112H

MITSUBISHI Pajero Dakar, TOYOTA Hilux / Hilux SW4,
FORD Ranger

225/65R17 102H

HONDA CVR, MITSUBISHI Pajero TR4, FIAT Freemont,
SUZUKI Vitara, DODGE Journey

265/70R15 112H

MITSUBISHI Pajero Sport, NISSAN Frontier / XTerra

265/70R16 112H

MITSUBISHI L200 / Pajero Sport, TOYOTA Hilux / Hilux SW4

Consulte outras dimensões disponíveis.

ContiCrossContact LX
20%

Off-road

80%

On-road

Conforto e segurança

VERSATILIDADE (3 EM 1)

O design assimétrico 3 em 1 combina as
características essenciais para maximizar
sua experiência ao dirigir (tração, estabilidade
e dirigiibilidade).
Sulcos largos
nos ombros
proporcionam
+ tração em terrenos
Off-road leve

Ombros largos
para ampliar
a estabilidade
em curvas

Rigidez para
proporcionar
maior dirigibilidade

AUTOLIMPANTE
Sulcos largos e angulados possibilitam
a autolimpeza, por meio da rápida
expulsão de pedras, permitindo
eventuais trajetos em vias não
pavimentadas.

RESISTÊNCIA A AQUAPLANAGEM
Múltiplos canais circunferencias e
transversais evitam ao máximo a
aquaplanagem e aprimoram o desempenho
em pistas molhadas.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

195/60R16 89T

RENAULT Sandero

215/65R16 98H

RENAULT Duster

245/65R17 111T

VW Amarok Trendline

245/70R16 111T

VW Amarok SE / Trendline, GM Nova S10

255/60R18 112T

VW Amarok Highline

Consulte outras dimensões disponíveis.

ContiCrossContact AT
50%

Off-road

50%

On-road

 Alta performance em
qualquer tipo de terreno

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

PODER DE TRAÇÃO E MAIOR
QUILOMETRAGEM
Banda de rodagem com múltiplas
lâminas e um composto resistente a
cortes, proporcionando excelente poder
de tração em terrenos irregulares,
menor desgaste e alta quilometragem.
Proteção a aquaplanagem
Sulcos laterais largos e ombros abertos
garantem uma grande capacidade
de absorção e expulsão de água,
protegendo contra a aquaplanagem.

ADERÊNCIA E CONFORTO
Banda de rodagem composta por 3
tipos de blocos independentes que
proporcionam excelente poder de
frenagem e um rodar silencioso para
um pneu AT.

DESIGN ATRATIVO
Design robusto, agressivo e inovador.

205/70R15 96T

FIAT Palio Adventure / Double Adventure / Idea Adventure /
Strada Adventure

255/60R18 112T

VW Amarok Highline

235/85R16 82

LAND ROVER Defender

215/65R16 98T

RENAULT Duster

Consulte outras dimensões disponíveis.

ContiCrossContact UHP
5%

Off-road

95%

On-road

Excepcional para maximizar
o controle e desempenho
em alta velocidade
Pneu
em
movimento

durante
frenagem

Menor
área de
contato
c/ o solo

Ampla
área de
contato
c/ o solo

MÁXIMO CONTROLE
E ADERÊNCIA
O contorno biônico do pneu
assegura maior aderência nas
situações de frenagem e mais
estabilidade em curvas.

PRECISÃO
Ombro com blocos maciços e múltiplas
lâminas proporcionam alta precisão
direcional, excelente estabilidade nas
curvas e poder de tração.

BAIXA RESISTÊNCIA
AO ROLAMENTO
Composto de sílica de alta tecnologia,
garante baixa resistência ao rolamento.

POTÊNCIA E ESPORTIVIDADE
Entrega o alto desempenho
e a esportividade de um pneu
de ultraperformance, proporcionando
prazer máximo ao dirigir.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

235/60R16 100H

HYUNDAI Tucson

235/75R15 109T

VW Tiguan, AUDI Q3

235/65R17 104V

VOLVO XC60, Land Rover FreeLander II

255/50R19 107W SSR

BMW X5 XDrive 35 i / XR XDrive 50 i

235/65R18 103V

VOLVO XC60 / XC90

295/35R21 107Y

PORSCHE Cayene Turbo, Mercedes ML 63 AMG

245/45R20 103V

Land Rover Range Rover Evoque

235/55R19 105V

Audi Q5, Land Rover FreeLander / Range Rover
Evoque

235/60R18 107V

Land Rover FreeLander / Range Rover Evoque,
HYUNDAI Santa Fé, KIA Sorento, VOLVO XC 60 / XC 90

255/50R20 109Y

Land Rover Discovery 4

Consulte outras dimensões disponíveis.

Uma garantia exclusiva que
a Continental Pneus oferece
em caso de danos e avarias.
Para você rodar tranquilo
com seus pneus mais protegidos
em um imprevisto.
Coberturas:
• Rachaduras, deslocamentos de componentes ou rompimento
de carcaça do pneu devido a impactos.
• Danos decorrentes da utilização do pneu, sem pressão de
ar, provocados por furos ou cortes da carcaça.
• Ondulações ou bolhas nas laterais dos pneus originadas
por impacto.
• Avarias que não permitam consertos ou utilização do pneu
com segurança.
Cadastre-se no site www.contiplus.com.br no
de 7 dias após a compra e aproveite essa garantia.

período

0800 170061
continentalpneus.com.br
/continentalpneusbrasil

Não joque este impresso em via pública. Imagens meramente ilustrativas. Faça revisões em seu veículo regularmente.

