Continental IceContact™ 3 kiri Tekniikan Maailman nastarengastestin kärkeen saaden täydet viisi tähteä.
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Continental IceContact™ 3 kiri
nastarengastestin kärkeen
•
•
•

Tekniikan Maailma 17/2020 -lehti testasi nasta- ja kitkarenkaat.
Continental IceContact™ 3 kiri nastarenkaissa jaetulle
ykkössijalle.
Myös VikingContact™ 7 -kitkarengas ylsi kärkikaartiin.

Tekniikan Maailman testissä oli mukana eri valmistajilta koon 205/55 R16
-talvirenkaita. Renkailla tehtiin jarrutuskoe jäällä, lumella ja märällä
asfaltilla. Lisäksi mitattiin renkaiden pitoa erilaisissa ajotilanteissa, arvioitiin

ajettavuutta testaajien näkökulmasta sekä testattiin renkaiden
suuntavakautta uraisilla ja jäisillä teillä. Huomiota kiinnitettiin myös
rengasmeluun ja vierinvastukseen.
Nastarenkaissa testin ykkössijan jakoi yhteispistein 8,9 ja viidellä tähdellä
Continental IceContact™ 3 Michelinin kanssa.
Continental IceContact™ 3:n vahvuudet
Tekniikan Maailma arvioi, että Continentalin nastarenkaan pitkittäispito jäällä
on upea, vetopito hieno ja jarrutusmatkat lyhyitä. Testitulokset kiittävät myös
renkaan sivuttaispitoa sekä ohjaustuntuman tarkkuutta lumisilla teillä.
Rengasta on helppo hallita ja se ohjautuu vakaan varmasti.
Rengas on Tekniikan Maailman mukaan erinomainen yhdistelmä talvipitoa ja
sulan kelin ajettuvuutta. Testitulosten Hyvää-taulukossa mainitaan erityisesti
pito jäällä ja lumella sekä tasapainoinen kokonaisuus. Huonoa-osastolta
löytyy pelkkä viiva.
Jarrutus- ja kiihdytystestissä Continental IceContact™ 3 sai täydet kympit
jäällä ja lumella. Kiitettäviä arvosanoja tuli auton käsittelystä lumella ja
jäällä sekä ajettavuudessa lumessa. Myös kuivalla asfaltilla IceContact™ 3
-renkaan jarrutus ja ajettavuus olivat huippuluokkaa.
Kitkarenkaiden kärkikaartia
Myös VikingContact™ 7 -kitkarengas ylsi rengastestissä kärkikaksikkoon.
Testituloksissa todettiin, että rengas on erinomainen erityisesti jäällä lyhyine
jarrutusmatkoineen sekä ääritilanteissa nopean ohjautuvuutensa ansiosta.
Lumella VikingContact™ 7 osoittautui testin parhaaksi ja helposti
hallittavaksi kaikissa tilanteissa.
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LÄHDE: Tekniikan Maailman nro 17/2020 talvirengasvertailu

Continental kehittää edellä käyvää teknologiaa ja palveluita ihmisten ja
tavaroiden verkottuneeseen ja vastuulliseen liikkumiseen. Vuonna 1871
perustettu yritys tarjoaa turvallisia, tehokkaita, älykkäitä ja edullisia ratkaisuja
ajoneuvoja, koneita, liikennettä sekä kuljetuksia varten. Vuonna 2019
Continentalin liikevaihto oli 44,5 miljardia euroa. Yritys työllistää yli 232 000
työntekijää 59 maassa ja markkina-alueella.
Continental on maailman johtavia rengasvalmistajia, joka työllistää yli 56 000
henkilöä rengasdivisioonan 24 tuotanto- ja kehitysyksikössä. Vuonna 2019 myynti
oli 11,7 miljardia euroa. Teknologiajohtajien joukkoon kuluvana yrityksenä
Continental tarjoaa laajan tuotevalikoiman henkilöautoille, hyötyajoneuvoille,
erikoisajoneuvoille ja kaksipyöräisille. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta
Continental edistää turvallista, kustannustehokasta ja ekologista liikkumista.
Rengasdivisioonan tuotevalikoima sisältää niin rengaskaupan ja
kalustosovellusten palvelut kuin renkaiden digitaaliset hallintajärjestelmät.
www.continental-rengas.fi
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