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Säker körning
på vårt sätt.
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Sedan 1871 har Continental verkat med en enda målsättning: att ge perfekt kontroll i trafiken utan 
att kompromissa med varken säkerhet eller körglädje. Vår tyska utvecklingsexpertis och hela 
bil branschens kunnande finns inbyggda i alla våra premiumdäck. Resultatet för varje förare är säker-
het i alla körsituationer och innovativ detaljkontroll ända ned till den avgörande kontaktytan mot 
underlaget. 

Företaget grundades i Hannover och har idag cirka 215 000 kvalificerade medarbetare i 55 länder 
som arbetar för att göra ditt trafikliv bekvämare, säkrare och mer miljövänligt. En lång rad inno-
vationer och vårt nära samarbete med ledande biltillverkare lägger grunden för vår omfattande 
medverkan i att forma framtidens trender inom bilindustrin. Det finns goda skäl till att premiumdäck 
från Continental regelbundet blir testvinnare i oberoende däcktester.
 
 

Under hela året visar vi att det inte finns några gränser för däcktester vid våra testanläggningar 
i USA, Nya Zeeland, Sverige, Spanien och, sist men inte minst, på vår testbana nära Hannover – 
 Contidrom – som även är en tekniskt avancerad referensbana bland oberoende experter. Alla våra 
typer av vinter- och sommardäck från hela världen testas alltså under alla typer av väderlek och 
vägförhållanden. Naturligtvis sker allt detta med de modernaste testmetoderna och mätteknikerna.

Vi testar för din säkerhet – över hela världen.

Expertkunskaper inom däckutveckling

Continental utvecklar hela tiden innovationer som ger maximal kontroll.

Siffror som talar för sig själva.
Och för våra expertkunskaper inom däcktestning.

 > 67 000 tester per år
 > 713 testingenjörer
 > 140 000 testdäck 

 > 40 miljoner km däcktester  
med personbilar

 > 160 miljoner km livslängds- och 
höghastighetstester

Detta resulterar i högsta möjliga säkerhet.



Exempel på fordon till vilka vi levererar originaldelar.

Biltillverkarna använder endast premiumdäck som uppfyller de hårdaste kvalitetskraven. Vi
ser till att Continentaldäck uppfyller alla dessa standarder, från körning i högsta hastighet till 
inbromsning på både våt och torr väg, väghållning, komfort och ljudnivå samt livslängd.

Våra ingenjörer genomför över 100 olika tester tillsammans med biltillverkaren – utöver många 
 inledande säkerhetstester – för att garantera att ett däck som originalutrustning (OE) passar 
 fordonet perfekt, vare sig det är en sportbil, skåpbil eller elbil. Bara rätt uppsättning däck säker-
ställer att bilens tänkta prestanda blir till verklig prestanda ute på vägarna.

Vi har godkänts som leverantör av originalmonterade däck av flertalet internationella biltillverkare.  
Ett tydligt tecken på att vårt unika expertkunnande inom däckutveckling tillsammans med  
enastående goda kunskaper från bilindustrin har gjort att vi blivit en ledande leverantör av 
fordonskomponenter åt biltillverkare i hela världen.

Nästan var tredje nybil som tillverkas i Europa lämnar fabriken utrustad med
Continentaldäck. 

Det gör oss till Europas ledande leverantör av OE-däck.

Originalmontering

First choice for leading
vehicle manufacturers.
Förstahandsvalet för
ledande biltillverkare.

Förtroende, förstärkt av tysk teknik.



I Sverige regnar det ibland.
Men vattenplaning går att undvika.

Vad orsakar vattenplaning?

Kraftigt regn, för höga hastigheter och otillräckligt mönsterdjup är de viktigaste orsakerna till 
vattenplaning. Kontrollera regelbundet att du har tillräckligt mönsterdjup eftersom detta garanterar 
optimal dränering av vatten mellan däcket och vägbanan och minimerar risken för vattenplaning.

Håll dig alltid på vägen med hjälp av tysk teknik: Continental rekommenderar
ett mönsterdjup på minst 3 mm för maximal säkerhet på våta vägar.

Tips för säkrare körning

Vattenplaning inträffar när däcket förlorar kontakten med vägen vid körning på vått underlag och 
börjar flyta ovanpå, så att man förlorar kontrollen. 

Vattenplaning på grund av för lågt mönsterdjup.

 > Däcket behåller kontakten 
med vägen

 > Kortast möjliga bromssträcka

 > En vattenkil trycker sig in 
mellan däcket och vägen

 > Längre bromssträcka

 > Vattenkil under däcket  
förhindrar kontakt med vägen

 > Kraftigt ökad bromssträcka
 > Bilen går inte att kontrollera

Tillräckligt mönsterdjup Lägre mönsterdjup Otillräckligt mönsterdjup

Fullt mönsterdjup 3 mm mönsterdjup 1,6 mm mönsterdjup
(minsta lagliga)

8 mm 3 mm 1,6 mm



Ta inga risker 
med mönsterdjupet.

Däcktryck.

Om mönsterdjupet är mindre än 3 mm blir bromssträckan avsevärt längre.

Sämre mönsterdjup ger längre bromssträcka:*

Med fullt mönsterdjup

Med 3 mm mönsterdjup Resthastighet: 34 km/h
+ cirka 2 fordonslängder
(9,5 m längre bromssträcka)

Med 1,6 mm mönsterdjup  
(minsta lagliga)

Resthastighet: 44 km/h
+ cirka 4 fordonslängder
(18,6 m längre bromssträcka)

Däckens livslängd förkortas kraftigt på grund av att 50% av alla personbilar kör på däck med 
felaktigt lufttryck.**

För optimal säkerhet bör lufttrycket i däcken kontrolleras varannan vecka.

Testförutsättningar: 205/55 R 16 H, ContiPremiumContact™ 5, våt vägbana, från 100 km/h till 0 km/h (Status: mars 2015). Diagrammet 
som visas här är endast avsett som illustration. Ett fordons bromssträcka beror på typen av fordon, dess ålder, bromsarna, däcken som 
används samt vägytans beskaffenhet. (Källa: Continental Reifen Deutschland GmbH)

*

** Lufttryck i däcken enligt tillverkarens rekommendationer. (Källa: Continental Reifen Deutschland GmbH)

De positiva effekterna av att ha korrekt lufttryck i däcken är:

Tips för säkrare körning

 > Maximerad bränsleekonomi
 > Säkra köregenskaper
 > Däckets livslängd

Bränsleförbrukning Livslängd

–0,2 bar –0,4 bar –0,6 bar

     +1% –10%       +2% –30%       +4% –45%



Visste du?

Minskad vägkontakt 
vid vattenplaning.

Nollvision

Framtidens säkerhet formas idag.
Hur Continental förbättrar mobiliteten.

Läget idag

Varje år kunde 1,24 miljoner
dödsfall i trafiken ha undvikits.

Visste du?

Innovativ teknik
kommer en dag att göra 
det möjligt att köra bil 
utan några olyckor
– för alla fordonstyper
och överallt i världen.

Vår vision

no
ll

skador
olyckor

dödsfall

Körning utan olyckor – tack vare innovationer från Continental.
Nollvision

50 km/h 50 km/h70 km/h 70 km/h90 km/h 90 km/h

Nya däck 8 mm Slitna däck 3 mm Maximalt slitna däck 1,6 mm

50 km/h 70 km/h 90 km/h
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Visste du?

Framtidens säkerhet formas idag.
Hur Continental förbättrar mobiliteten.

1,24 miljoner
dödsfall i trafiken ha undvikits.

Innovativ teknik 
kommer en dag att göra 
det möjligt att köra bil  
utan några olyckor 
– för alla fordonstyper 
och överallt i världen.

Situationen på sommaren

Vattenplaning inträffar 
för det mesta på grund av  
otillräckligt mönsterdjup.

Därför är det viktigt  
att du byter däcken när  
mönsterdjupet  
når under 3 mm.

Körning utan olyckor – tack vare innovationer från Continental.
Nollvision



Komfort möter sport.
Nya PremiumContact™ 6.



PremiumContact™ 6PremiumContact™ 6PremiumContact™ 6
för mellan- och storbilsklass, 
prestigebilar och lyxbilar.

Nyheten PremiumContact™ 6 ger dig ännu bättre köregenskaper, lägre 
ljudnivå och mycket längre livslängd. Samtidigt är däcket extremt säkert 
och hela rangen har högsta betyg A i våtgrepp på EU:s däckmärkning.

 > Ny gummiblandning maximerar däckets våtgrepp och livslängd
 > PremiumContact™ 6 ger högre körkomfort och mycket tystare gång
 > Längsgående mönsterspår med asymmetrisk design och makroblock ger sportiga köregenskaper

 C A  71–73 dB

Sportig körning i alla bilar tack vare mönsterdesignen.
Den avancerade och framgångsrika makroblock-strukturen från SportContact™6 ger 
däcket maximal kontroll och kurvstabilitet vid behov. Utformningen tillåter ultimat 
överföring av sidokrafter. Dessutom ger den asymmetriska designen av mönster-
spåren ökad styvhet åt mönstret och minskad deformation av mönsterklackarna, 
något som ger bättre väggrepp vid kurvtagning.

Maximal bromsförmåga på vått underlag och förbättrad livslängd tack vare den 
 nyutvecklade gummiblandningen.
Silicans kristallstruktur i slitbanans gummiblandning ger överlägsen bromsförmåga, 
i synnerhet på våta vägar. Samtidigt som säkerhetsprestandan bibehålls på högsta 
nivå har däckets livslängd förbättrats rejält – en motsägelse inom däckkonstruktion 
som nu fått en lösning.

Högre körkomfort med optimerad kontaktyta.
Polymerblandningen är optimerad för att vara slitstark och ger en enastående för-
bättring av livslängden på mer än 15 %. Den nya konturen har förbättrat kontaktytan 
och slitbanans hållbarhet vid daglig körning för alla typer av fordon.  Dessutom innebär 
mönsterdesignen ökad körkomfort och lägre ljudnivå i kupén.

PremiumContact™ 6

Däckdimensioner

Däckbredd i mm 
205–275

Hastighetsindex
V–Y

Fälgstorlek i tum 
17–21

Däckprofil 
40–65

En riktig 
premiumupplevelse.

Nyhet!



ContiPremiumContact™ 5

ContiEcoContact™ 5  B B  70–72 dB

 C A  70–71 dB

Sommardäck

För exklusiva medelstora bilar, prestigebilar och lyxbilar.

Sommardäck för personbilar. 

För medelstora bilar och bilar i kompaktklassen.

Ett fantastiskt sommardäck som från grunden 
konstruerats med stort fokus på lågt rullmotstånd i 
kombination med mycket säkra broms egenskaper.  
En lång rad hög teknologiska innovationer i däck-
stomme och gummiblandning ger ContiEcoContact™ 5  
mycket hög säkerhetsnivå och lång livslängd. 
Marknadens första bränslebesparande prestanda-
däck som finns i dimensioner som passar både 
mindre och större personbilar och SUV:ar. Flerfaldig 
testvinnare i bland annat tidningen Råd & Rön.

Hastighetsklass: T –Y  Fälgdiameter: 14"–19" 
Däckbredd: 165–235 mm Profil: 45–70

Bäst i

TEST

2014

Bäst i

TEST

Hastighetsklass: T–Y  Fälgdiameter: 14"–17" 
Däckbredd: 175–235 mm Profil: 50– 65

Korta bromssträckor på vått och torrt
3D-edges förhindrar att mönsterblocken 
deformeras vid inbromsning och ger 
därmed däcket optimal kontakt mot 
underlaget.

ContiPremiumContact™ 5 är förfinat och förbättrat på en lång 
rad punkter. Sammantaget är det ett ännu säkrare däck som 
dessutom erbjuder lägre rullmotstånd och längre livslängd 
än föregångaren. Överlägsen testvinnare i svensk motor-
press de senaste åren – ett riktigt säkert däck.

Perfekt grepp och säkra köregenskaper
Makroblock maximerar kontaktytan 
vid kurv   tagning eller inbromsning. 
Tillsammans med bättre stabilitet ger 
mönsterdetaljen däcket perfekt grepp.

Bäst i

TEST

2014

Bäst i

TEST
Bäst i

TEST

2014

Bäst i

TEST
Bäst i

TEST

2014

Bäst i

TESTEST
Bäst i

TEST

2015

Bäst i

TEST
Bäst i

TEST

2015

Bäst i

TEST



SportContact™ 6

Hastighetsklass: Y  Fälgdiameter: 19"–23"
Däckbredd: 225–335 mm Profil: 25–40

Vårt sportigaste SportContact™ hittills. Maximalt 
grepp utan att tumma på säkerheten! För dig som 
kör en snabb och motorstark prestandabil och 
efterfrågar exakt körkänsla, maximalt grepp och 
precis styrrespons. Tre nya innovationer ger däcket 
fantastiska prestanda, även vid extrem körning på 
bana – självklart utan att offra några viktiga säker-
hetsegenskaper.

 C–E A  71–75 dB

Conti4x4Contact™

Sommardäck

För sportbilar, högpresterande fordon och lyxbilar.

Nyhet!

Sommardäck för SUV:ar och 4x4-fordon. 

För SUV:ar.

Familjens trygga val vid varje inbromsning. Ett tyst 
och komfortabelt däck för dig som kör en SUV av 
familjetyp. Mycket säkra egenskaper på både 
torra och regnvåta vägar som gör din bilfärd trygg 
och avkopplande.

Hastighetsklass: S/T/H/V Fälgdiameter: 15"–19"
Däckbredd: 185–275 mm Profil: 50–80

 C–E C  71–74 dB



ContiCrossContact™ UHP

ContiCrossContact™ LX/LX2/LX Sport

Hastighetsklass: S–Y  Fälgdiameter: 15"–22"
Däckbredd: 205–285 mm Profil: 40–75

Moderna och säkra 4x4-däck för 
SUV:ar och andra typer av fyrhjuls-
drivna bilar. Säker bromsprestanda, 
lång livslängd och mycket hög 
komfort.

LX LX2 LX Sport

Sommardäck

För motorstarka SUV:ar.

Hastighetsklass: H–Y Fälgdiameter: 16"–22"
Däckbredd: 225–315 mm Profil: 30–65

Körglädje och pålitlighet. För dig som kör en snabb, motor-
stark SUV och vill ha ett däck som ger säkerhet på högsta 
nivå. Mycket bra egenskaper på både torra och regnvåta 
underlag. Korta bromssträckor och låg ljudnivå. Testvinnare i 
Motor (PL) 2008 och topplacerad i Auto Motor & Sport 2009.

 B–F A–C  71–77 dB

För SUV:ar och andra fyrhjulsdrivna bilar.

 B–E C–E  70–76 dB



ContiVanContact™ 100/200

CrossContact™ ATR

Hastighetsklass: Q–V Fälgdiameter: 14"–17"
Däckbredd: 165–235 mm Profil: 55–82

För dig som kör en tyngre servicebil, lätt lastbil eller 
liknande. Hög belastningstålighet, stryktålighet och 
lång livslängd ger optimal ekonomi för dig och din 
verksamhet. Däcken har personbilslika egenskaper med 
säker bromsprestanda på både vått och torrt. Dessutom 
kombinerat med ett riktigt lågt rullmotstånd.

Hastighetsklass: T–V Fälgdiameter: 15"–18"
Däckbredd: 205–255 mm Profil: 60–75

Grovmönstrat och robust däck med säkra och komfortabla 
egenskaper. Perfekt för fordon som behöver grepp och 
framkomlighet även vid sidan av vägen. 70/30 on/off. Det 
nya däcket har förbättrat våtgrepp och säkrare broms-
egenskaper på asfalt.

 E C  71–73 dB

 B–C A–B  72 dB

Sommardäck

För tyngre servicebilar och lätta lastbilar.

Robust och grovmönstrat däck för 4x4-fordon på och vid sidan av vägen.

Vanco™ 2 / Vanco™ Camper

Hastighetsklass: P–T  Fälgdiameter: 14"–17"
Däckbredd: 175–235 mm Profil: 60–80

För dig som kör en tyngre servicebil, lätt lastbil eller liknande. 
Hög belastningstålighet, stryktålighet och lång livslängd 
ger optimal ekonomi för dig och din verksamhet. Vanco™ 
Camper är ett däck som är specialutvecklat med extra stora 
säkerhets marginaler för att klara kraftiga påfrestningar och 
lång användning på husbilar och liknande fordon.

 C–E B–C  71–72 dB

För husbilar, tyngre servicebilar och lätta lastbilar.

Nyhet!



Hastighetsklass (SI) M N P Q R S T U H V W Y Z

Upp till km/h 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 240-270 300 >240

Hastighetskod

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg

50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060

51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090

52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120

53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150

54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180

55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215

56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250

57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285

58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320

59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360

60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400

61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450

62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500

63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550

64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

Belastningsindex

Förkortning Förklaring

XL Extra Load (Högre belastningsklass än standard)

FR Fälgkantsskydd

ML Trottoarskydd

TL Tubeless (Slanglöst)

AO, AO1 Audispecifikation. Bör ej blandas

AR Alfa Romeo

RO, RO1, RO3 Quattro GmbH (Audi S- RS- och R-modeller) Bör ej blandas

MGT Maseratispecifikation

N0, N1, N2 Porschespecifikationer. Bör ej blandas

MO,  MOE Mercedesspecifikation, MOE=SSR

MO1 Mercedesspecifikation (AMG) Bör ej blandas

MOV Mercedes Viano

* BMW. Viktigt att rätt art. används på xDrive. Bör ej blandas

J Jaguarspecifikation

LR Land Rover-specifikation

T0 Teslaspecifikation

VOL Volvospecifikation

Artikeltextförklaringar

Teknisk info



Continentals SSR-däck har förstärkta sidväggar 
som gör att däcket inte kollapsar vid en punk-
tering. 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 behövs. Däcken måste alltid 

användas tillsammans med ett lufttrycksöver-
vakningssystem. Idag är SSR-teknologi vanlig 
på bland annat BMW och Continental levererar 
en lång rad SSR-däck till fabriken för original-
montering på olika modeller.

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 att du inte 

omedel bart måste stanna och byta däck vid en 
punktering. Trots detta bör däcket så snabbt 
som möjligt tas till en däckspecialist 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.

Continental ContiSeal™ Technology

Continental ContiSilent™ TechnologyContinental ContiSilent™ Technology
Continentals ContiSilent™-teknologi är ett unikt och 
innovativt sätt att sänka kupébullret i bilen genom 
att minska mängden vibrationer i form av buller som 
fortplantar sig in i kupén. Teknologin bygger på att en 
polyuretankärna är monterad i däcket, denna absor-
berar och minskar ljudvågor och vibrationer i däcket. 
ContiSilent™ påverkar inga andra aspekter av däckets 
prestanda. Teknologin levereras idag OE till bland 
annat Audi RS6 och RS7 samt till Volvo S/V90 och 
XC90.

Teknisk info



Fordonskompetens och
däckutveckling samlade  
i ett företag.

 > Fordonsindustrins partner, som förenar bilen och vägen  
med hjälp av innovativ teknik. 

 > Konstruktionsexperter ända ner till den avgörande markkontakten. 

 > Denna allsidiga expertkunskap gör att vi kan utveckla bättre däck. 

 > Pålitlighet och kontroll för alla bilar i alla körsituationer.


