Niedocenione wymiary
Opony zmieniają wszystko.
Towarzysze bezpiecznych podróży.

Większość kierowców uważa, że

wyposażenie ich samochodu
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Rzeczywistość
Opony mają kluczowe znaczenie dla ogólnej wydajności jazdy.

Samochód

Komfort

Bezpieczeństwo

Opony

Nawierzchnia

Wydajność / Ekonomia jazdy

Jeśli chodzi
o precyzję prowadzenia,
opony są odpowiedzialne
za ok. połowę
wszystkich osiągów.
Mechaniczny

Akustyczny

Precyzja
prowadzenia

Stabilność
kierowania

Aquaplaning

Przyczepność
na mokrej
nawierzchni

Przebieg

Zużycie
paliwa

Hałas
zewnętrzny

Bezpośrednie porównanie
Jeśli porównamy nowy samochód z pełnym wyposażeniem i niskobudżetowym ogumieniem oraz starsze auto wyposażone w opony
klasy premium okaże się, że bez względu na model samochodu, jakość opon ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa jazdy. Nawet
najbardziej zaawansowane systemy nie są w stanie zrównoważyć korzyści wynikających z różnicy jakościowej pomiędzy oponami.
Nowy pojazd wyposażony w niskobudżetowe opony
Stary pojazd wyposażony w opony premium

Decydujący parametr, taki jak hamowanie na

mokrej nawierzchni,
został poprawiony
o 19%.
Szczególnie w starszych samochodach

ważne jest, aby używać
opon klasy premium.
W tym przypadku nie są dostępne
nowoczesne systemy wspomagające kierowcę,

jak np. ESP.

Nadal jest miejsce na ulepszenia
Czy wiedziałeś, że...?

Opony premium charakteryzują się
mniejszymi oporami toczenia
i zużyciem paliwa, w porównaniu
z ogumieniem niskobudżetowym.

PALIWO

Jednocześnie:

Ciśnienie w oponie
jest w normie

Ciśnienie w oponie
jest za niskie

Ciśnienie w oponie
jest za wysokie

Nieprawidłowe ciśnienie
w oponach znacząco zwiększa
liczbę wypadków drogowych.

Jak często kierowcy sprawdzają ciśnienie w oponach?

20%

25%

31%

35%

sprawdza ciśnienie
w oponach podczas
tankowania

sprawdza ciśnienie
w oponach
dwa razy do roku

kobiet w ogóle
nie sprawdza ciśnienia
w oponach

kierowców poniżej
35 roku życia w ogóle
nie sprawdza ciśnienia
w oponach

*Statystyki oparte na danych niemieckich.

Continental stale rozwija i doskonali swoje produkty,
aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności.

Wizja Zero
Jazda bez wypadków – wspierana przez innowacje Continental.

www.continental-opony.pl

Nasz wkład

