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Uniroyal*. Marka koncernu Continental.
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Uniroyal*. Marka koncernu Continental.

Pełna oferta produktowa

Najlepsze rozwiązanie  
w każdych warunkach
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Uniroyal*. Marka koncernu Continental.

Uniroyal – twórca opony 
deszczowej

Pierwsza opona deszczowa na świecie, Uniroyal raylle 180 została wprowadzona na rynek w 1969 roku.  
Od tego momentu, marka Uniroyal z charakterystycznym znakiem parasola, jest symbolem maksymalnego 
bezpieczeństwa, przyjemności z jazdy w letnich jak i zimowych warunkach pogodowych. Każda opona 
Uniroyal to 45 lat doświadczeń i innowacji gwarantowanych przez wynalazcę opony deszczowej.

147 lat doświadczenia eksperckiego: historia Uniroyal

1868 ― otwarcie pierwszej firmy  
zajmującej się wyrobami z gumy 
w Liege, Belgia 

1895 ― pierwszy producent opon 
do rowerów 

1898 ― rozszerzenie produkcji  
o pierwsze opony samochodowe 

1919 ― otwarcie pierwszego biura 
handlowego w Kolonii odpowiedzial-
nego za rozwój międzynarodowy 

1925 ― intensywny rozwój – Uniroyal 
– 5 największym producentem wyro-
bów gumowych w Europie

1929 ― otwarcie pierwszej fabryki 
opon w Aachen, Niemcy

1950 ― wprowadzenie na rynek  
pierwszej opony radialnej

1958 ― w wyniku połączenia  
z US Rubber, Uniroyal staje się  
3 największym na świecie produ-
centem opon oraz największym  
na świecie producentem czepków 
i piłeczek golfowych

1959 ― Uniroyal tworzy pierwszą 
oponę radialną z opasaniem stalowym 
do van-ów

1969 ― Uniroyal wprowadza na rynek 
pierwszą oponę deszczową – Uniro-
ual rallye 180, tworząc podstawy 
do bycia ekspertem wiedzy o współ-
czesnych oponach deszczowych

1970 ― wprowadzenie na rynek 
pierwszej opony o profilu 70 z opasa-
niem stalowym 

1973 ― wprowadzenie na rynek 
pierwszej bezkolcowej opony  
CM+S plus

1979 ― opona Uniroyal MS plus naj-
lepiej sprzedającą się oponą w Niem-
czech – firma Uniroyal-Englebert staje 
się częścia Continental Group

1980 ― pierwsza opona do samo-
chodów ciężarowych o obniżonych 
oporach toczenia

2013 ― Uniroyal zostaje sponsorem 
młodego orangutana o imieniu Yenko 
– Hanower

Pierwsza opona deszczowa na świecie



Bezpieczny na drodze 
z Uniroyal

Mokra nawierzchnia stanowi wyzwanie dla każdego kierowcy samochodu osobowego, typu SUV  
oraz Van. Niekorzystne warunki atmosferyczne są coraz bardziej powszechne. Nawet latem mamy  
do czynienia z regularnymi opadami deszczu. Opony deszczowe Uniroyal zostały zaprojektowane tak, 
aby sprostać tym wymagającym warunkom.

Opony deszczowe Uniroyal  
najlepsze na mokrą nawierzchnię
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Uniroyal*. Marka koncernu Continental.

Opony letnie

RainSport 3 RainExpert 3

Rain Max 2rallye 4x4 street

Sportowy styl jazdy w deszczową pogodę

Krótka droga hamowania na trasie i poza nią

Więcej komfortu na każdej trasie

Długa żywotność i optymalna stabilność 
w zakrętach

Opony deszczowe Uniroyal



Lata stają się  
coraz bardziej deszczowe

Potrzeba doskonałej przyczepności i krótkiej drogi hamowania na suchej, a szczególnie na mokrej  
nawierzchni, ma kluczowe znaczenie – zwłaszcza gdy w Europie deszcz pada średnio co 3 dni.  
Co więcej, w sezonie letnim wzrasta liczba intensywnych opadów. Nawet jeśli niespodziewanie 
zaskoczy Cię pogoda, opony deszczowe Uniroyal zapewnią skuteczną ochronę dzięki doskonałej 
wydajności w deszczowych warunkach, bezpieczeństwo i ochronę przed aquaplaningiem.

Optymalne osiągi  
na mokrej nawierzchni

Ochrona przed 
aquaplaningiem

Dobre prowadzenie 
– nawet  

w czasie ulewy

Deszczowe opony Uniroyal – najlepsze  
na deszcz i niepogodę.
Wraz z pojawieniem się zmiennych warunków atmosfe-
rycznych rośnie także zapotrzebowanie na optymalną 
przyczepność i wysoką skuteczność hamowania na 
suchej, a przede wszystkim mokrej nawierzchni. Właśnie 
tego możesz oczekiwać od deszczowych opon Uniroyal.

Opony bezkonkurencyjne na mokrej nawierzchni
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Uniroyal*. Marka koncernu Continental.

RainSport 3
RECOMMENDED

07/2015

225/50 R17 W

Niemcy 
07/2015 
225/50 R17 W 
„rekomendowana ″

Technologia Skóry Rekina
w oponie RainSport 3 
 
Transformacja – w oponie RainSport 3 
struktura skóry rekina została przenie-
siona bezpośrednio na powierzchnię 
kanałów.

RainSport 3
Sportowe prowadzenie w każdych warunkach

RainSport 3 zapewnia wysoką odporność 
na aquaplaning, znakomite prowadzenie i i niski 
poziom hałasu przez cały okres eksploatacji. 
Dzięki technologii skóry rekina zastosowanej 
w kanałach obwodowych bieżnika, zakłócenia 
w przepływie wody praktycznie nie występują.

•  Indeks prędkości T/H/V/Y
•  Rozmiar felgi w calach 14 ― 21

•  Szerokość opony w mm 185 ― 305
•  Profil opony Seria 55 ― 30

•  Technologia Skóry Rekina oraz 
Struktura Ultimate Flow

•  Zoptymalizowana struktura 
wzoru bieżnika zapewniająca 
szybkie odprowadzanie wody

•  Wysoka ochrona przed 
aquaplaningiem

•  Krótka droga hamowania na mokrej 
nawierzchni: etykieta UE hamo-
wania na mokrej nawierzchni: A

•  Wysoka przyczepność w zakrętach 
na mokrej i suchej nawierzchni

•  Więcej krawędzi chwytających 
dzięki lamelkom oraz RTC (Rain 
Tyre Compound)

•  Przenoszenie dużych sił hamowania 
dzięki lepszemu wypełnianiu przez 
mieszankę bieżnika

•  FCC (Fast Curve Configuration)  
i elastyczne bloki barkowe

•  Wysoka sztywność poprzeczna 
bloków barkowych dla lepszego 
przenoszenia sił bocznych

Cechy produktu

Wymiary

Efekt Korzyści dla klienta



Asymetryczny wzór bieżnika 
wydłuża żywotność opony. 

Bardziej wytrzymała mieszanka  
zastosowana w RainExpert 3  
dodatkowo zmniejsza straty  
energii powodowane tarciem.

RainExpert 3
Komfortowa, cicha i bezpieczna

RainExpert 3 oferuje większy komfort i bezpie-
czeństwo. Równomierne zużycie zapewnia 
niski poziom hałasu, a tym samym komfortowe 
podróżowanie. Większa ilość krawędzi tnących 
poprawia przyczepność i skraca drogę hamowa-
nia na mokrej nawierzchni.

•  Technologia Skóry Rekina oraz 
Struktura Ultimate Flow

•  Wysoka odporność  
na aquaplaning

•  Krótka droga hamowania  
na suchej nawierzchni  
i niewielkie opory toczenia

•  Niski poziom hałasu przez cały 
okres użytkowania opony

•  RTC (Rain Tyre Compound) •  Stabilne łańcuchy polimerowe 
zmniejszają straty energii 
powodowane tarciem

•  GST (Gentle Sound  
Configuration)

•  Redukcja poziomu hałasu w całym 
zakresie częstotliwości i regularne 
zużycie

•  Indeks prędkości T/H/V/Y
•  Rozmiar felgi w calach 13 ― 18

•  Szerokość opony w mm 135 ― 265
•  Profil opony Seria 80 ― 60

•  Turbulencje wody na powierzchni 
kanałów bieżnika są zredukowane 
do minimum

Cechy produktu

Wymiary

Efekt Korzyści dla klienta
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Uniroyal*. Marka koncernu Continental.

1st place

03/2011

215/65 R16 T/H/V
rallye 4x4

Niemcy 
03/2011 
215/65 R16 T/H/V 
„1. miejsce ″

rallye 4x4 street
Krótka droga hamowania na drogach i bezdrożach

Niezrównany styl i osiągi

Lekko skośne lamelki.  
Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
hamowania i krótszej drogi 
hamowania na suchej i mokrej 
nawierzchni.

Unikalny bieżnik opony rallye 4x4 street w połącze-
niu z zastosowaniem specjalnej mieszanki gumy 
zapewniają wyjątkowo któtką drogę hamowania 
na suchej i mokrej nawierzchni. Opona zapewnia 
optymalną przyczepność na drochach utwardzonych 
i w terenie oraz wysoką odporność na aquaplaning.

•  Innowacyjny wzór bieżnika 
w kształcie litery V w połączeniu 
ze zoptymalizowanym konturem 
opony 

•  Szybkie, powiązane wzdłużne 
i poprzeczne odprowadzanie wody

•  Doskonała odporność  
na aquaplaning

•  Krótka droga hamowania 
na mokrej i suchej nawierzchni

•  Przyczepność nawet w lekkim 
terenie

•  Specjalna mieszanka  
krzemionkowa dla opon 
do samochodów typu SUV

•  Doskonała przyczepność  
na mokrej nawierzchni dzięki  
nowoczesnej mieszance 
krzemionkowej

•  Stabilne bloki barkowe bieżnika 
i wytrzymała konstrukcja opony

•  Dodatkowe krawędzie na blokach 
barkowych dla przyczepności 
i stałego, równego kontaktu bieżnika 
z powierzchnią styku z nawierzchnią

• Indeks prędkości T/H/V
•  Rozmiar felgi w calach 15 ― 17

•  Szerokość opony w mm 195 ― 265 
•  Profil opony Seria 80 ― 60

Cechy produktu

Wymiary

Efekt Korzyści dla klienta



Rain Max 2
Duże przebiegi i optymalna stabilność na zakrętach

Rain Max 2 – specjalistyczna opona do vanów 
i lekkich pojazdów dostawczych. Optymalny rozkład 
nacisku żeber obwodowych bieżnika i zastosowane 
odpowiednie kanały poprzeczne zapewniają wol-
niejsze zużywanie się opony, co przedłuża żywot-
ność i istotnie poprawia odporność na aquaplaning.

Zaawansowany wzór bieżnika

Struktura rowka w kształcie strzały 
i trzy szerokie wzdłużne kanały umożli-
wiają umożliwiają szybkie odprowa-
dzenie wody zapewniając doskonałą 
odporność na aquaplaning.

•  Struktura rowka w kształcie 
strzały i trzy szerokie wzdłużne 
kanały

•  Eliminuje zawirowania wody 
w rowkach i zapewnia sprawniejsze 
jej odprowadzanie

•  Wysoka odporność  
na aquaplaning

•  Krótka droga hamowania zarówno 
na mokrej jak i suchej nawierzchni, 
oraz poprawione prowadzenie 
boczne

•  Długi okres eksploatacji  
i optymalna stabilność 
w zakrętach

•  Większa liczba lameli i krawędzi 
chwytających

•  Optymalne odprowadzanie  
wody na powierzchni styku opony 
z nawierzchnią (efekt wycieraczki)

•  Optymalny rozkład sztywności 
w żebrach bieżnika oraz rowki 
poprzeczne

•  Zwiększona sztywność bieżnika 
podłużnego zapewnia równomierne 
kontury zużycia. 

• Indeks prędkości Q/R/T/H
•  Rozmiar felgi w calach 13 ― 16

• Szerokość opony w mm 165 ― 235
• Profil opony Seria 80 ― 60

Cechy produktu

Wymiary

Efekt Korzyści dla klienta
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Uniroyal*. Marka koncernu Continental.

Opony zimowe
Opony deszczowe Uniroyal

MS plus 77 Snow Max 2

Optymalna skuteczność hamowaniaBezpieczne prowadzenie na mokrej nawierzchni



Kierowcy, którzy w odpowiednim czasie zmieniają swoje opony z letnich na zimowe, zapewniają sobie 
znaczną poprawę bezpieczeństwa. Ze względu na dużą ilość opadów deszczu i niskie temperatury 
zimą, drogi w Europie są głównie mokre i zabłocone – dlatego niezbędne są opony, zapewniające 
skuteczną ochronę przed aquaplaningiem, których osiągi na mokrej nawierzchni są dostosowane 
do zimowych warunków drogowych. Opony zimowe Uniroyal to specjalistyczny produkt na śliskie zimowe 
drogi. Zostało to potwierdzone przez dwa symbole znajdujące się na ściankach bocznych.

Zwiększone bezpieczeństwo 
na zimowych drogach

Zmiana ogumienia z letniego na zimowe  
w odpowiednim momencie

Uniroyal – technologia, która wygrywa z zimą 

Specjalne bieżniki Uniroyal zapewniają doskonałe odprowadzanie 
wody, śniegu i błota – gwarantują wysoką odporność na aquaplaning  
i stabilność kierunkową. Ponadto najnowocześniejsza mieszanka  
gumowa zapewnia znakomitą przyczepność, jak również krótką  
drogę hamowania oraz doskonałe przeniesienie mocy.

Poprawione  
i stabilniejsze  

prowadzenie na śniegu

Wyjątkowe  
bezpieczeństwo i kontrola  

na śniegu i lodzie
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Uniroyal*. Marka koncernu Continental.

Niemcy 
40/2015 
185/60 R15 T 
„zadowalająca ″

Opony zimowe Uniroyal oferują wysoki poziom 
ochrony przed aquaplaningiem, doskonałą  
stabilność, trakcję i krótką drogę hamowania. 
To prawdziwi eksperci od mokrej nawierzchni 
w warunkach zimowych - dzięki nim pokonasz 
zimę bezpiecznie, wygodnie i ekonomicznie.

MS plus 77
Bezpieczne prowadzenie na mokrej nawierzchni

MS plus 77  
do samochodów osobowych
 
Wysoka odporność  
na aquaplaning i znakomita  
przyczepność na śniegu.

•   Szerokie, otwarte kanały w części 
centralnej i barkowej bieżnika oraz 
duży procent pustych przestrzeni

•  Zwiększony przepływ wody poza 
powierzchnię styku oraz zdolność 
bieżnika do jej absorpcji

•  Bezpieczniejsza na wyjątkowo 
mokrych nawierzchniach

•  Lepsze prowadzenie na mokrych 
drogach

•  Bardzo dobra przyczepność 
na śniegu

•  Mieszanka gumy opracowana 
specjalnie na mokrą nawierzchnię

•  Zmniejszenie kontaktu z mokrymi 
szczelinami w drodze

•  Gęsto rozmieszczone lamele
•  Odbojnik wewnątrz lameli utrzy-

mujący lamelę w stanie otwartym

•  Efektywniejsze „frezowanie” śniegu
•  Zwiększone wgłębienia 

dla lepszego przepływu wody

•  Indeks prędkości T/H/V
•  Rozmiar felgi w calach 13 ― 19

•  Szerokość opony w mm 145 ― 255
• Profil opony Seria 80 ― 35

Cechy produktu

Wymiary

Efekt Korzyści dla klienta



Lepsze prowadzenie, jeszcze wyższa odporność 
na aquaplaning, optymalne właściwości na śniegu  
w połączeniu z efektywnym hamowaniem na suchej 
nawierzchni – to zalety opon Uniroyal zaprojek-
towanych specjalnie do pojazdów dostawczych 
oraz typu van.

Snow Max 2
Optymalna skuteczność hamowania

Snow Max 2  
do samochodów  
dostawczych i typu van 

Opony zimowe Uniroyal
do samochodów typu van

•  Bieżnik kierunkowy w kształcie 
litery V

•  Zwiększone przeniesienie mocy 
w kierunku wzdłużnym

•  Lepsza charakterystyka 
prowadzenia

•  Doskonała odporność  
na aquaplaning

•  Znakomita przyczepność 
na śniegu

•  Bieżnik w kształcie litery V 
i szerokie poprzeczne rowki 
na barku

•  Doskonałe odprowadzanie wody

•  Kieszonki śniegowe poprawiają 
możliwości wypełniania śniegiem 

•  Lepsze splatanie bieżnika 
i śniegu

• Indeks prędkości Q/R/T
• Rozmiar felgi w calach 14 ― 16

• Szerokość opony w mm 165 ― 235
• Profil opony Seria 80 ― 60

Cechy produktu

Wymiary

Efekt Korzyści dla klienta
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Uniroyal*. Marka koncernu Continental.

Opony wielosezonowe
Opony deszczowe Uniroyal

Opony Uniroyal AllSeasonExpert gwarantują zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort jazdy niezależnie 
od warunków pogodowych. Nasi specjaliści od mokrej nawierzchni oferują doskonałe właściwości 
jezdne o każdej porze, ze względu na fakt, że opady są rozłożone równomiernie przez cały rok. 
Jednocześnie opony Uniroyal AllSeasonExpert zapewniają znacznie większe bezpieczeństwo 
na ośnieżonej nawierzchni niż opony letnie.

Osiągi w zimie

Bieżnik w kształcie litery V z podwójnymi bloczkami, 
połączony z równie zoptymalizowaną technologią lameli 
w środkowej części bieżnika, zapewnia:
• zwiększoną przyczepność na śniegu
•  doskonałą przyczepność i hamowanie na ośnieżonej 

drodze

Optymalna stabilność  
– nawet  

na błocie i śniegu.

Znakomite osiągi zimą  
– zarówno na mokrej,  

jak i oblodzonej drodze.
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Uniroyal AllSeasonExpert
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Uniroyal AllSeasonExpert

SATISFACTORY

SATISFACTORY

195/65 R15 H/V 195/65 R15 H/V

Włochy 
10/2015 
185/55 R15 82H 
„1. miejsce ″

Niemcy 
09/2015 
195/65 R15 H/V 
„satysfakcjonująca ″

Opony AllSeasonExpert gwarantują zarówno bezpie-
czeństwo, jak i komfort jazdy niezależnie od warunków 
pogodowych. Nasi specjaliści od mokrej nawierzchni 
oferują doskonałe właściwości jezdne o każdej porze, 
ze względu na fakt, że opady są rozłożone równo-
miernie przez cały rok. Jednocześnie opony Uniroyal 
AllSeasonExpert zapewniają znacznie większe bezpie-
czeństwo na ośnieżonej nawierzchni niż opony letnie.

AllSeasonExpert
Specjalista na mokrą nawierzchnię

Wydajność przez cały rok

Specjalnie zaprojektowana 
kierunkowa rzeźba bieżnika 
z oddzielnymi częściami dla pory 
letniej i zimowej stanowią 
niewątpliwe zalety produktu.

•  Zoptymalizowany kierunkowy wzór  
bieżnika z odseparowaną częścią  
letnią (barkową) i zimową (centralną)

•  Optymalne bezpieczeństwo 
i komfort w każdych warunkach 
pogodowych

• Wydajność przez cały rok

•  Zmniejszone ryzyko aquaplaningu

•  Doskonała przyczepność 
i hamowanie na śniegu

•  Kierunkowy wzór bieżnika 
z szerokim kanałem obwodowym

•  Sprawne odprowadzenie wody 
i błota pośniegowego spod czoła 
bieżnika zbalansowane z kierowal-
nością na mokrej nawierzchni

•  Zoptymalizowany wzór bieżnika 
w kształcie litery V z podwójnymi 
bloczkami

•  Zwiększona trakcja na ośnieżonej 
nawierzchni

• Indeks prędkości T/H/V
•  Rozmiar felgi w calach 13 ― 18

•  Szerokość opony w mm 155 ― 235
•  Profil opony Seria 80 ― 40

Cechy produktu

Wymiary

Efekt Korzyści dla klienta


