
Uwielbiamy jazdę  
na mokrej nawierzchni

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

Od rowerów do Le Mans

1868
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 różnych warunkach.



Aquaplaning
RainSport 3 to nasza opona najnowszej generacji. 
Zainspirowana budową skóry 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.

Prowadzenie
Specjalny rodzaj bieżnika zwiększa powierzchnię 
kontaktu opony z moką nawierzchnią, dzięki czemu 
zapewnia lepszą przyczepność podczas skrętu.

Przyczepność
Konfiguracja dla szybkiego pkonywania 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:
Cechy

Twój wyspecjalizowany 
sprzedawca opon:

www.uniroyal.pl
Uniroyal.* Marka koncernu Continental.

Od Uniroyal do pierwszej opony deszczowej  
na świecie

* Wyłącznie w Europie.



Bądź pewny na drodze,  
w każdych warunkach.
RainSport 3 z Technologią Skóry Rekina

* Wyłącznie w Europie.

Uniroyal.* 
Marka koncernu Continental.



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 jazdy w zakrętach

Przyczepność: 
Wysoka przyczepność w zakrętach

Testurteil auto motor sport 
07/2015 
255/50 R17 W 
Rekomendowana



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

RainExpert 3



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: 
Stworzony, aby zapewnić wyższą 
odporność na aquaplaning

Przyczepność:
Doskonałe hamowanie na mokrej 
nawierzchni

Oszczędność paliwa: 
Lepszy przebieg oraz mniejsze 
zużycie paliwa

Rain Max 2

pro mobil
04/2010 
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Dobra


