Catálogo

Alta Performance

Ultraperformance, maior aderência e total precisão

Desenvolvidos especialmente para equipar os
veículos mais exigentes, modernos e esportivos
do mercado, proporcionando o máximo prazer
em dirigir, com a melhor segurança. Possibilitam
que o veículo atinja o seu melhor desempenho
com excelente aderência e estabilidade em
qualquer condição.

Tradicionalmente
liderando o futuro.
Mais de 140 anos de experiência.
Fundada em Hanover, na Alemanha, em 1871, o Grupo
Continental é um dos maiores fabricantes globais de
componentes para os mais diversos segmentos da
indústria automobilística. Com mais de 164 mil funcionários
altamente qualificados em mais de 269 localidades, em 46
países, nossas tecnologias e experiência são os alicerces
que utilizamos para fazer uma contribuição crucial para a
formação de futuras tendências automotivas. Fornecemos
soluções inovadoras e inteligentes, tornando a mobilidade
mais segura, confortável e sustentável. Nossa experiência
se estende bem além de simplesmente produzir pneus
premium. Somos especialistas em praticamente todas
as principais tecnologias automotivas e trabalhamos na
redefinição do futuro a cada dia.

Para sua segurança,
testamos pneus
em todo o mundo.
Cada um dos nossos pneus é testado sob todos os tipos
de condições meteorológicas e tipos de estrada, utilizando
métodos e tecnologias modernas de medição.
Números que falam por si e por nossa experiência em testes:
• 67.000 testes por ano.
• 713 pilotos de teste.
• 140.000 pneus testados.
• 40 milhões de quilômetros percorridos durante
os testes realizados com carros de passeio.
• 160 milhões de quilômetros percorridos em testes
de durabilidade e alta performance.

Nº 1 nas principais
montadoradas
da Europa
Na Europa, os fabricantes de veículos são
conhecidos por sua exigência nos seus processos
produtivos e nos de seus fornecedores. No
caso dos pneus, para garantir este padrão, eles
realizam mais de 100 diferentes tipos de testes.
De velocidade máxima, frenagem em piso seco e
molhado, dirigibilidade, nível de ruído, assim como
de quilometragem. Somente se um pneu atende a
todos os requisitos estabelecidos pelo fabricante
do veículo é usado como equipamento original.
A Continental é uma das principais escolhas,
a cada 3 carros vendidos, um é entregue com
Pneus Continental Isso nos torna a número um
entre as montadoras no mercado europeu, além
de ser reconhecida por ser especialista em
frenagem, independente do clima. Se os maiores
fabricantes do mundo confiam em nós, os
consumidores podem confiar também.
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A Continental
do Brasil.
Em Camaçari (BA), encontra-se uma das mais modernas
fábricas do Grupo Continental, referência mundial do setor
automobilístico, com uma produção crescente e destinada
principalmente ao mercado interno. Prova de que quando
a tecnologia alemã e a paixão brasileira caminham juntas
o desenvolvimento do país é sempre acelerado e vitorioso.

SSR:

Self SuppoRting Runflat
O sistema SSR é uma tecnologia runflat desenvolvida pela
Continental especialmente para pneus de seção baixa afim de
manter a dirigibilidade do veículo mesmo em caso de incidente
(perfuração), possibilitando que o condutor rode até 80 km em
uma velocidade de até 80 km/h.

ContiSeal

Com uma parede lateral reforçada, o sistema impede que ocorra
a perda de pressão de ar, garantindo que o condutor ainda tenha
dirigibilidade mesmo com o pneu perfurado. É mais segurança e
tranquilidade para você e seu veículo.

Disponível exclusivamente para algumas medidas, o ContiSeal
é uma tecnologia desenvolvida pela Continental e foi projetada
para selar danos resultantes da penetração de objetivos
estranhos no pneu.

Compatível com rodas convencionais.
Fácil de montar/desmontar.
Tecnologia exclusiva para algumas medidas
dos modelos
ContiSportContact3 e ContiSportContact5.

ContiSport Contact 5

ContiSport Contact 5

CONTISPORTCONTACT 5
Potência, conforto, segurança e estabilidade. Com o
ContiSportContact 5 você alia tudo isso ao design único
do seu carro, tendo em mãos uma verdadeira máquina.

Aderência e controle inigualáveis para veículos
de alta performance e SUVs de luxo

WET

WEAR INDICATOR
Tecnologia exclusiva Continental, que recomenda substituir os pneus
quando há apenas 3 mm de profundidade restante, a fim de manter
a segurança máxima em pisos molhados.

MACRO
BLOCK
Excelente aderência e segurança nas curvas. A inovadora tecnologia
Macro-Block, composta por blocos largos com maior rigidez lateral,
maximiza a área de contato do pneu com o solo, assegurando maior
aderência e estabilidade nas curvas.

BLACK
CHILLI

Aquece rápido, quando acionado
A Tecnologia Black Chili é um composto inteligente acionado apenas
em situações de frenagem, garantindo um aquecimento rápido e
respostas precisas tanto em piso seco como molhado.

Economiza

em velocidade

constante

Economia de combustível, redução de CO2
e aumento de quilometragem.
A uma velocidade constante, as vibrações são significativamente mais
baixas e os polímeros de cadeia longa são acionados para garantirem
uma baixa absorção de energia, proporcionado economia e menor
resistência ao rolamento. É a tecnologia a favor da sua segurança
e do Meio Ambiente.

ContiSport Contact 5

ContiSport Contact 5

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
215/45R17 91W MO**

MERCEDES Classe B

225/45R17 91W SSR*

Mercedes Classe A, BMW Série 3

225/45 R18 91Y SSR*

BMW 328, BMW 335 (D), BMW X1 (D)

255/40 R 18 91Y SSR*

BMW X1 (T)

225/50R17 94W SSR*

BMW 320, BMW 328 (D)

235/40R18 95W CS***

VW CC

235/40R18 95Y

Volvo S60-T6, V60

235/45R17 94W CS***

VW Passat

245/40R17 91W MO**

Mercedes SLK Classe C

225/45R17 91W MO**

Mercedes SLK Classe C

245/45R17 99Y MO**

Mercedes Classe E

265/35Z19 98Y MO**

Mercedes SLS 63 AMG (D)

295/30ZR20 101Y MO**

Mercedes SLS 63 AMG (T)

235/35ZR19

Audi R8 V10 (D)

295/30ZR19 RO1

Audi R8 V10 (T)

*SSR: Self Supporting Runflat.
**MO: Original Mercedes Benz
***CS: ContiSeal
Veículos de equipamento original.
Consulte outras dimensões disponíveis.

ContiSport Contact 3

ContiSport Contact 3

CONTISPORTCONTACT 3
Um pneu desenvolvido com
estrutura exclusiva para você ter
mais aderência em alta velocidade,
seja em curvas ou retas, pistas
molhadas ou secas. Você explora
a potência do seu veículo com
mais segurança.
PRECISÃO para dirigir
em alta velocidade

CONTROLE em alta PERFORMANCE
Banda de rodagem assimétrica, com raias
centrais mais rígidas no lado externo e
ranhuras estrategicamente posicionadas,
proporcionando excelente poder de tração e
dirigibilidade em alta velocidade.

interna
FORÇAS
LATERIAS
interna

EXterna

EXterna

RESISTÊNCIA A
AQUAPLANAGEM
Sulcos centrais contínuos e
largos e com uma curvatura
especial, permitem a rápida
expulsão de água e
resistência a aquaplanagem.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

225/45R17 94 W

VW Jetta, GM Vectra, Peugeot 408, Hyundai I30, Audi A3

205/45R17 84 V SSR*

Mini Cooper

205/45R17 84 W SSR*

Mini Cooper S/John Cooper Works

215/50ZR17 95W

Volvo S60 T4, Citroen C4 Picasso, Ford Focus

235/45R18 98W

Peugeot RCZ, Citroen DS5, VW Fusca

245/45R18 97 Y

Audi TT, TTS, A5 Sportback

245/45R18 96Y SSR*

BMW - 535I (D)

275/40R18 99Y SSR*

BMW - 535I (T)

*SSR: Self Supporting Runflat.
Veículos de equipamento original.
Consulte outras dimensões disponíveis.

Extreme Contact DW

Extreme Contact DW

EXTREME CONTACT DW
A linha Extreme Contact DW
permite que você rode em pistas
secas ou molhadas, sem perder
estabilidade ou aderência. Afinal,
seu carro é uma bela máquina
que não pode ficar parada.
Visual esportivo
e máxima performance
em condições extremas

Dynamic
Temperature
Distribution

Excelente
aderência em piso
seco e molhado

A menor geração de calor no rodar
do pneu, através do processo
dinâmico de distribuição da
temperatura, proporcionando
melhor performance, durabilidade
e economia de combustível

Segurança
contra
aquaplanagem

DW Indicadores
de performance

D DRY (SECO)
W - WET (MOLHADO)
Sistema exclusivo Continental que alerta
o motorista quanto ao desgaste dos
pneus, para que estes continuem tendo
uma ótima performance em piso seco
e molhado.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

185/60R15 88H

Agile | Meriva | HB20 | C3 | 207 | Palio

195/55R15 85V

Polo | Fox | Spacefox | Gol | Voyage | Classe A

195/60R15 88H

Punto | Idea | Astra | Vectra | Focus | Corolla

205/55R16 91W

Civic | Corolla | Astra | Vectra | Focus | Golf | Jetta | Bravo | Linea
| 307 | 408 | C4

215/45ZR17 91W

Vectra | Civic Si | Bravo T-Jet

225/45R17 91W

Golf | Jetta | A3 | Vectra | i30 | Classe C | 308

225/50R17 94W

Fusion | Cruze | A4 | 3008 | Accord

235/45R17 94W

Passat | Classe E

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 período
de 7 dias após a compra e aproveite essa garantia.

0800 170061
continentalpneus.com.br
/continentalpneusbrasil

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

