
Bądź pewny na drodze, 
w każdych warunkach. 
Uniroyal – każdy znajdzie oponę dla siebie

Wyobraź sobie, że prowadzenie pojazdu podczas deszczu to zabawa, tak  
jak skakanie po kałużach w dzieciństwie. Wyobraź sobie, że jest to bezpieczne 
dzięki przyczepności opon oraz zabezpieczeniu przed aquaplaningiem. A to  
za sprawą Technologii Skóry Rekina. Wyobraź sobie, że już wkrótce nie będziesz  
musiał myśleć o oponach. A teraz wyobraź sobie opony RainSport 3.

www.uniroyal.pl

* Wyłącznie w Europie.

Uniroyal.* Marka koncernu Continental.
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Uwielbiamy jazdę na mokrej nawierzchni. 
Już od dawna.

1868

Na początku Oscar Englebert junior próbował swoich sił z oponami do rowerów. 
Następnie odniósł sukces w produkcji opon do samochodów. Pierwsza opona,  
która przetrwała 24-godzinny wyścig Le Mans.

Od rowerów do Le Mans

Prawdziwy przedsiębiorca
Oscar Englebert założył małą firmę, zajmującą się sprzedażą wyrobów z gumy.  
Ale to syn, Oscar Englebert junior rozwinął działalność.

1914
Zygzakowata przyszłość
W roku 1914 Oscar Englebert junior czterokrotnie zwiększył produkcję  
dzięki zastosowaniu zygzakowatego wzoru bieżnika.

1950
Od Uniroyal do pierwszej opony deszczowej na świecie
Przy współpracy z US Rubber zmieniając nazwę na Uniroyal staliśmy się innowacyjni 
dzięki pierwszej oponie deszczowej.

Przyszłość
Tworzenie dla lepszej podróży
Czujemy się dumni, że jesteśmy rozpoznawani za nasze opony. Wciąż je ulepszamy, 
tak więc możesz cieszyć się z jazdy. W każdych warunkach.
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Uwielbiamy jazdę na mokrej nawierzchni. 

Bądźmy szczerzy: Na pewno nigdy nie lubiłeś jazdy po mokrych drogach, prawda? Widoczność jest 
ograniczona, a odbicie wody zwiększa odblask, co sprawia, że prowadzenie jest jeszcze trudniejsze. 
Nie mówiąc już o kłopotliwej długiej drodze hamowania. Zmieniliśmy to, abyś znowu polubił deszcz. 
Lepsza przyczepność i krótsza droga hamowania sprawiają, że opony Uniroyal to najlepszy wybór 
dla bezpiecznej jazdy na mokrych nawierzchniach. Gdy czujesz się bezpiecznie, jesteś w stanie 
cieszyć się z jazdy podczas deszczu.

Bezpiecznie i szczęśliwie na drodze.
Opony deszczowe Uniroyal – niezrównane na mokrych nawierzchniach.

„Uniroyal RainSport 3 to specjalista od mokrych nawierzchni i cechuje się dużą 
odpornością na aquaplaning. Dzięki tej oponie droga hamowania jest krótsza. 
Zapewnia również stabilne i bezpieczne prowadzenie na mokrych nawierzchniach, 
krótką drogę hamowania na drdze mokrej i suchej oraz niskie opory toczenia”. 
(AutoBILD, 12/2016)
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Opony letnie
Opony deszczowe Uniroyal

I RainSport 3 I RainExpert 3

I rallye 4x4 street I Rain Max 2

Letnia opona UHP Letnia opona, która uwielbia  
mokre nawierzchnie

Letnia opona deszczowa  
dla SUV-ów

Letnia opona do vanów i pojazdów 
dostawczych 
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Kupując nasze opony wiesz, że będziesz bezpieczny. Pochodzimy to zagadnienie tego bardzo poważnie. 
Nasze doświadczenie w tworzeniu opon przystosowanych do mokrych nawierzchni oraz warunków 
zimowych pozwoliło nam zdobyć wyjątkową wiedzę dotyczącą odprowadzania wody, zapobiegania 
aquaplaningowi oraz trakcji dla lepszej przyczepności. Zapewne nie jest to zaskoczeniem, że wyróżniliśmy 
się dzięki produkcji opon wykorzystywanych podczas wyścigów samochodowych. Cóż innego może 
zapewnić nam reputacje, jeśli chodzi o wysokiej jakości skład oraz tworzenie inteligentnych bieżników. 

Zapewniamy Wam bezpieczeństwo.
Innowacje technologiczne zapewniają bezpieczeństwo.

Zainspirowana naturą, stworzona, aby działać
Jeśli chodzi o wyzwania, jakie stawia nam przyroda, nie ma nic mądrzejszego od niej samej. Nasz zespół  
ds. badań i rozwoju podchodzi do projektowania w sposób inteligentny i szuka inspiracji w najdziwniejszych 
miejscach. Ta otwartość umysłu doprowadziła do stworzenia technologii Shark Skin, która wykorzystuje 
biomimikrę, aby odtworzyć umiejętność rekina do odprowadzania wody i redukcji oporu. 

Optymalne 
zachowanie  

na mokrej nawierzchni

Odporność  
na aquaplaning

Doskonałe 
prowadzenie  

nawet podczas 
ulewnego deszczu



Testurteil
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RainSport 3
Letnia opona UHP

RainSport 3 to letnia opona dla sportowych osiągów, bez względu 
na warunki pogodowe. Odpowiednia dla szybkich, sportowych 
samochodów, zarówno klasy wyższej, jak i SUV-ów oraz małych 
pojazdów.

• Aquaplaning: Technologia Skóry Rekina dla maksymalnej ochrony

• Prowadzenie: Pełna kontrola nad pojazdem podczas skrętu

• Przyczepność: Wysoka przyczepność na zakrętach 

RainSport 3 to nasza opona najnowszej generacji z Technologią Skóry Rekina. Zainspirowana skórą rekina opona 
posiada bieżnik, który zapewnia lepszy przepływ, dzięki czemu minimalizuje turbulencje wody i szybko ją odprowadza. 
Oznacza to optymalny poziom ochrony przed aquaplaningiem i najlepsze osiągi na mokrej powierzchni.

Zdobywca prestiżowej nagrody Red Dot Design Award. Sędziowie docenili innowacyjną technologię oraz jasną, 
wyjątkową obietnicę dotycząca efektów zastosowania.

I Prowadzenie

Specjalny rodzaj bieżnika zwiększa powierzchnię kontaktu opony z moką nawierzchnią, dzięki czemu zapewnia lepszą  
przyczepność podczas skrętu w lewo i prawo.

I Przyczepność

Konfiguracja dla szybkiego pokonywania zakrętów oraz elastyczne klocki bieżnika zwiększają obszar, w którym siły 
przenoszone są na nawierzchnię. Tak więc, nawet jeśli wykonujesz zakręt przy dużej prędkości, RainSport 3 zachowuje 
przyczepność.
RainSport 3 otrzymała etykietę A za przyczepność na mokrej nawierzchni, co wskazuje najlepsze możliwe osiągi 
na mokrych drogach i w czasie deszczu.

I Aquaplaning

„Uniroyal RainSport 3 to specjalista od mokrych nawierzchni i cechuje się dużą 
odpornością na aquaplaning. Dzięki tej oponie droga hamowania jest krótsza. Zapewnia 
również stabilne i bezpieczne prowadzenie na mokrych nawierzchniach, krótką drogę 
hamowania na drdze mokrej i suchej oraz niskie opory toczenia”. (AutoBILD, 12/2016) 
12/2016, 205/55 R 16 V, Satysfakcjonująca
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RainExpert 3
Letnia opona, która uwielbia mokre nawierzchnie.

Jak sama nazwa wskazuje, opona letnia RainExpert 3  
jest prawdziwym ekspertem na mokrych nawierzchniach. 
Przeznaczona dla samochodów klasy kompaktowej i średniej  
oraz SUV-ów.

• Aquaplaning: Bardzo dobra odporność na aquaplaning

•  Przyczepność: Krótka droga hamowania na mokrej i suchej 
nawierzchni

•  Oszczędność paliwa: Mniejszy opór toczenia w celu obniżenia 
zużycia paliwa

I Aquaplaning

RainExpert 3, tak jak jej „sportowa siostra” RainSport 3 rozkoszuje się deszczem. Dzięki Technologii Skóry Rekina, 
która cechuje się podłużnymi rowkami oraz innowacyjną strukturą bieżnika, minimalizuje turbulencję wody i szybko 
ją odprowadza. 
Podczas gdy ty cieszysz się z jazdy na mokrych nawierzchniach, ona chroni cię przed aquaplaningiem.

RainExpert 3 posiada asymetryczną strukturę bieżnika optymalizującą przepływ, a mieszanka bieżnika została specjalnie 
opracowana dla lepszej przyczepności na mokrych nawierzchniach. Charakteryzuje się dużymi barkami zewnętrznymi 
oraz sztywnością poprzeczną, co zapewnia właściwą przyczepność na zakrętach.

RainSport 3 otrzymała etykietę A za przyczepność na mokrej nawierzchni, co wskazuje najlepsze możliwe osiągi 
na mokrych drogach i w czasie deszczu.

Powierzchnia bieżnika opony została zaprojektowana dla optymalnego kontaktu z nawierzchnią, co oznacza mniejsze 
tarcie oraz mniejszy opory toczenia na wszystkich nawierzchniach. To energia, która zapewnia, że opony toczą się prosto 
i stałym tempem. Ten niski opór toczenia pozwoli ci to również zaoszczędzić pieniądze, jeśli chodzi o tankowanie. 

I Przyczepność

I Oszczędność paliwa
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rallye 4x4 street
Letnia opona deszczowe dla SUV-ów oraz samochodów terenowych

Dzięki letniej oponie rallye 4x4 street podróż jest przyjemna. 
Zapewnia ona także doskonałe prowadzenie, nawet na mokrych 
nawierzchniach i w najtrudniejszych warunkach drogowych. 
Stworzone dla SUV-ów oraz samochodów terenowych.

• Aquaplaning: Efektywna odporność na aquaplaning

• Prowadzenie: Doskonała przyczepność nawet w lekkim terenie

• Jakość jazdy: Ciągła stabilność. Cicha i spokojna jazda

Opona rallye 4x4 street posiada innowacyjny podwójny wzór bieżnika w kształcie litery V, który umożliwia jednoczesne 
odprowadzanie wody wzdłuż i w poprzek opony. 
Dzięki szybkiemu odprowadzaniu wody możesz czuć się pewnie, jeśli chodzi o odporność na aquaplaning oraz cieszyć 
się najlepszymi osiągami nawet na mokrych nawierzchniach.

Oponę rallye 4x4 street cechują szerokie klocki w obszarze barku.  Zapewnia to skupianie sił, które działają na zakrętach,  
oraz stabilną jazdę, właściwe kierowanie na mokrych i suchych nawierzchniach oraz doskonałą trakcję na nieutwardzonych 
i ośnieżonych drogach, nawet w lekkim terenie.

Opona rallye 4x4 street została zaprojektowana do jazdy po drogach, tak więc jest o wiele bardziej cicha, niż inne opony  
dla SUV-ów. Zoptymalizowana mieszanka na bazie krzemionki łagodzi wstrząsy podczas jazdy oraz redukuje drgania 
związane z rodzajem nawierzchni. Dzięki dodatkowej warstwie ochronnej opona jest bardziej trwała i zapewnia poczucie  
spokojnej oraz cichej jazdy w terenie.

I Aquaplaning

I Prowadzenie

I Jakość jazdy

Zwycięzca testu! 
„Powierzchnia mokra, sucha, jazda w terenie, Uniroyal radzi sobie w każdych warunkach”.
10/2008, 215/65 R 14 H, Zwyciezca testu
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Rain Max 2
Letnia opona do vanów i pojazdów dostawczych

Opona letnia Rain Max 2 została stworzona dla maksymalnych 
osiągów na mokrej nawierzchni. Doskonale nadaje się do vanów 
i lekkich pojazdów ciężarowych.

•  Aquaplaning: stworzona, aby zapewnić lepszą odporność 
na aquaplaning

• Przyczepność: doskonałe hamowanie na mokrej nawierzchni

•  Oszczędność paliwa: dłuższy przebieg oraz mniejsze zużycie 
paliwa

Przewożąc cenny ładunek, czy są to paczki, czy ludzie, potrzebujesz opon, którym możesz zaufać. Rain Max 2 posiada 
specjalne rowki na bieżniku w kształcie strzałek oraz trzy duże kanały odwodowe, które odpychają wodę od opony, 
zapewniając odporność na aquaplaning.

Opona posiada zupełnie nową strukturę bieżnika z większą ilością rowków, które przecinają powierzchnię wody,  
oraz przyczepne krawędzie. Dzięki temu droga hamowania na mokrej i suchej nawierzchni jest krótsza. Zapewnia  
także lepsze prowadzenie oraz optymalizuje stabilność na zakrętach.

Sztywne żebra bieżnika oraz poprzeczne rowki zapewniają równomierne rozprowadzanie ciśnienia podczas styczności 
opony z nawierzchnią.  Dzięki temu siła tarcia jest mniejsza, a to pozwala na mniejsze zużycie paliwa oraz zapewnia 
długi okres eksploatacji..

„Szczególnie polecane dla niskiego oporu toczenia, najlepsza odporność na aquaplaning 
– nowość, która radzi sobie na mokrych nawierzchniach”.

I Aquaplaning

I Przyczepność

I Oszczędność paliwa

04/2010, 235/65 R 16 C, Dobra
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Opony zimowe
Opony deszczowe Uniroyal

I MS plus 77 I Snow Max 2
Opona najlepsza podczas mokrych  
i srogich zim

Inteligentna opona na zimę
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Dla nas zła pogoda nie istnieje. My uwielbiamy deszcz. Uwielbiamy śnieg, błoto i to co jest pomiędzy. 
Spędzamy mnóstwo czasu, aby się temu przyjrzeć, tak więc możesz doświadczyć przyjemności 
również podczas jazdy w tzw. trudnych warunkach.

Chcemy czuć radość, gdy drogi znowu zaczną błyszczeć. Czuliśmy się bezpiecznie, gdy wchodziliśmy 
w zakręt przy dużej prędkości mając świadomość, że opony trzymają się powierzchni. Jesteśmy 
zobowiązani do ciągłego doskonalenia, tak więc możesz doświadczyć przyjemności za kółkiem 
wiedząc, że zawsze jesteś w dobrych rękach.

Świetnie radzi sobie w każdych warunkach.
Tam gdzie jest bezpieczeństwo, jest i radość.

Uniroyal – technologia, która pokonuje warunki zimowe
Specjalne bieżniki Uniroyal zapewniają doskonałe odprowadzanie wody, śniegu i błota – zapewniają 
wysoką odporność na aquaplaning i stabilność kierunkową. Dodatkowo supernowoczesna mieszanka 
gumy zapewnia znakomitą trakcję, jak również krótkie drogi hamowania oraz wysoki stopień 
przeniesienia mocy.

Optymalna stabilność 
nawet na błocie 

i śniegu

Od deszczu ze śniegiem 
po ślizgawicę  

– doskonałe zachowanie 
w warunkach zimowych



12

MS plus 77
Bezpieczne prowadzenie na mokrej nawierzchni

MS plus 77 o specjalna opona najlepsza podczas mokrych 
i srogich zim. Odpowiednia dla wszystkich samochodów.

•  Prowadzenie: Doskonała stabilność na zimnych nawierzchniach, 
zarówno mokrych, jak i suchych

• Aquaplaning: Mniejsze ryzyka, zwłaszcza na błocie pośniegowym

• Przyczepność: Lepsza trakcja na śniegu i lodzie

10/2015  
185/60 R 15 T 
“Satysfakcjonująca ″

Gdy przyjrzymy się bliżej zauważymy, że MS plus 77 posiada dużą ilość cienkich rowków. Dzięki temu powierzchnia jest 
mniej podatna na poślizg. W każdym rowku znajduje się również drobna belka. To powoduje, że wgłębienie jest otwarte 
i dzięki temu więcej wody może przez nie przepłynąć. W efekcie oznacza to, że więcej wody jest usuwanej z nawierzchni, 
co skutkuje lepszą trakcją oraz hamowaniem.

„Dzięki Uniroyal MS plus 77 jazda na mokrych nawierzchniach oraz na śniegu  
nie stwarza problemu…”

W oponie MS plus 77 wykorzystana została nowa mieszanka krzemionki odpowiednia zwłaszcza na mokre warunki zimowe.  
Umożliwia oponie bardziej skuteczne łączenie z nawierzchnią, co powoduje lepszą przyczepność podczas jazdy. Mieszanka ta  
wspiera także sztywność klocków w obszarze barku, co zapewnia poprzeczną stabilność podczas jazdy na zakrętach. 
Lepsza przyczepność, lepsze prowadzenie na mokrych drogach.

I Prowadzenie

I Przyczepność

Teraz nie musisz obawiać się dni deszczowych w czasie zimy, tak jak i śniegu. Ważne jest, aby twoje opony zimowe 
zapewniały doskonałe zachowanie w obu przypadkach. Dlatego MS plus 77 posiada specjalny wzór bieżnika w kształcie 
litery V oraz szerokie, otwarte kanały. Ten wyjątkowy design umożliwia lepsze odprowadzanie wody deszczowej, 
co zapewnia bezpieczniejszą jazdę na mokrych powierzchniach. Opona, która panuje nad przyczepnością zwiększa 
odporność na aquaplaning.

I Aquaplaning

10/2015, 185/60 R 15 T, Satysfakcjonująca
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Snow Max 2
Inteligentna opona na zimę

Snow Max 2 to inteligentna opona zimowa do vanów i lekkich 
pojazdów ciężarowych. Doskonała wydajność oraz korzystny 
stosunek ceny do jakości.

•  Oszczędność paliwa: Wolne zużycie oraz oszczędność paliwa 
pomaga zmniejszyć wydatki

•  Aquaplaning/hydroplaning: Wzór bieżnika w kształcie litery V 
zabezpiecza przed aquaplaningiem.

•  Prowadzenie: Lepsza kontrola oraz prowadzenie, zwłaszcza  
przy dużym obciążeniu.

Opona Snow Max 2 została stworzona, aby sprostać największym wymaganiom związanym z prowadzeniem pojazdu 
dostawczego, zwłaszcza zimą. Kierunkowy wzór bieżnika w kształcie litery V zwiększa podłużny wzrost sił w oponie,  
co zapewnia lepsze prowadzenia  Kilka idealnie rozmieszczonych krawędzi przyczepności zapewnia lepszą trakcję  
oraz hamowania. Większa sztywność poprzeczna powoduje lepsze hamowanie na suchych nawierzchniach.

Opracowaliśmy zoptymalizowaną mieszankę, która zapewnia lepszą odporność opony na zużycie struktury, a tym samym 
zapewnia dłuższy okres eksploatacji. Bardziej wytrzymała opona to niższe całkowite koszty własne.

I Oszczędność paliwa

Zima przynosi różne warunki pogodowe: śnieg, lód, a coraz częściej deszcz.  Lepsze prowadzenie na mokrej nawierzchni  
to Snow Max 2. Posiada bieżnik w kształcie litery V oraz szerokie rowki poprzeczne w obszarze barku. Łączy takie cechy,  
jak absorbowanie i szybkie odprowadzanie wody, zwiększając odporność na aquaplaning.

I Aquaplaning

I Prowadzenie
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Ta opona jest dobra na każda porę roku. AllSeasonExpert to niezawodne i skuteczne rozwiązanie  
przez cały rok, zwłaszcza dla osób, które rzadko prowadzą samochód, w mieście. Odpowiednia 
dla wszystkich samochodów.

Uniroyal AllSeasonExpert oferuje bezpieczeństwo oraz komfort, niezależnie od warunków pogodowych. 
Opona, która sprawdza się doskonale podczas deszczu oferuje niezwykłe właściwości jezdne przez cały 
rok, gdyż deszczowe dni są zdarzają się o każdej porze roku. Jednocześnie, Uniroyal AllSeasonExpert 
zapewnia tobie oraz twoim pasażerom znacznie większe bezpieczeństwo na śniegu, niż opona letnia.

Opony wielosezonowe
Opony deszczowe Uniroyal

Lubi lato. Ale uwielbia zimę.
Wysoki bieżnik w kształcie litery V z podwójnymi blokami w połączeniu ze zoptymalizowaną technologią 
lameli w środkowej części bieżnika zapewnia

Optymalna stabilność 
nawet na błocie 

i śniegu

Od deszczu ze śniegiem 
po ślizgawicę  

– doskonałe zachowanie 
w warunkach zimowych

• Zwiększoną przyczepność na zaśnieżonych nawierzchniach 

• Znakomitą przyczepność i hamowanie na śniegu

• Skuteczny, trwały charakter
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AllSeasonExpert
Bezpieczeństwo i niezawodność przez cały rok

AllSeasonExpert zapewnia doskonałą wydajność przez cały rok. 
Odpowiednia dla wszystkich samochodów. Idealna dla osób, 
które rzadko prowadzą samochód.

•  Aquaplaning: Usuwanie wody i błota to mniejsze ryzyko 
aquaplaningu

•  Przyczepność: Trakcja na suchych, mokrych i ośnieżonych 
nawierzchniach przez cały rok

•  Jakość jazdy: Optymalne bezpieczeństwo i komfort w każdych 
warunkach pogodowych

• Równomierne zużycie, niższe koszty: Trwały bieżnik

AllSeasonExpert posiada kierunkowy wzór bieżnika z szerokimi rowkami podłużnymi. Zapewnia to lepsze wypychanie 
błota i wody oraz poczucie bezpieczeństwa, czyli komfort prowadzenia podczas jazdy przez kałuże. W czasie deszczu 
opony zapewniają odporność na aquaplaning.

Coraz więcej krajów w Europie wprowadza obowiązek stosowania opon zimowych. Ale co, jeśli prowadzisz mały 
samochód, mieszkasz gdzieś, gdzie temperatury są stosunkowo umiarkowane lub po prostu nie jeździsz zbyt często, 
aby wiedzieć, kiedy należy zmienić opony? Wszystkie nasze opony AllSeasonExpert posiadają oznaczenia M+S oraz 
góra/płatek śniegu tak więc, mimo, że można z nich korzystać przez cały rok, są traktowane jako opony zimowe.

Jako pierwsi opracowaliśmy kierunkowy bieżnik dla samochodów sportowych, ponieważ zapewnia doskonałe 
prowadzenie, wiarygodną przyczepność oraz przyjemną jazdę przy dużej prędkości. Opona została zaprojektowana 
dla równomiernego zużycia, co oznacza, że możesz cieszyć się cichą i komfortową jazdą.  

„Uniroyal AllSeasonExpert to specjalista w warunkach zimowych, posiadający 
doskonałe właściwości do jazdy po śniegu...”

I Aquaplaning

I Przyczepność

I Jakość jazdy
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