
Opony Uniroyal Self-Supporting Runflat (SSR) 
Opona SSR posiada wzmocnioną ścianę boczną, która  
w przypadku przebicia nie zostaje przytrzaśnięta. Dzięki  
temu kierowca może kontynuować jazdę nawet przez 80 km 
z prędkością maksymalną 80 km/h. 

Opona standardowa: Kiedy standardowa opona zostaje  
przebita, ściana boczna może zostać przytrzaśnięta pomiędzy 
felgą a nawierzchnią drogi. Prowadzi to do potencjalnie groźnej  
sytuacji takiej jak rozerwanie opony czy jej ześlizgnięcie się 
z felgi.

* Wyłącznie w Europie.

RainSport 3 SSR

Oszczędność kosztów 
Opony SSR sprawiają, że koło zapasowe  
staje się zbędne. Samochód jest lżejszy,  
a tym samym bardziej ekonomiczny.

Oszczędność czasu 
Zamiast czekania na pomoc drogową  
sam dojedziesz do najbliższego serwisu. 
Oszczędzasz czas i unikasz stresujących 
sytuacji.

Bezpieczeństwo 
Po przebiciu opony kierowca nie traci  
kontroli nad pojazdem. Opony SSR zmniejszają 
ryzyko wypadków.

* Wyłącznie w Europie.

Uniroyal.* Marka koncernu Continental.

Pogodna  
strona lata.

Opony letnie posiadają mniej rowków niż zimowe, jednak specjalne 
żebra bieżnika ograniczają zjawisko aquaplaningu. W wyższych 
temperaturach zapewniają one lepszą przyczepność wzdłużną 
i poprzeczną zarówno na mokrych jak i na suchych drogach.

Wpływ głębokości bieżnika opon letnich

Głębokość bieżnika mniejsza niż 3 mm znacząco wydłuża drogę 
hamowania oraz czterokrotnie zwiększa ryzyko aquaplaningu.

Prędkość szczątkowa: 45 km/h 
+ ok. 2-3 długości pojazdu
(13 m dłuższe hamowanie)

Prędkość szczątkowa: 56 km/h 
+ ok. 4-5 długości pojazdu
(23 m dłuższe hamowanie)

Opony letnie

z 1,6 mm bieżnika

z 3 mm bieżnika

z 8 mm bieżnika

Twój wyspecjalizowany
sprzedawca opon:

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



Opony wielosezonoweOpony letnie

Aquaplaning:
Technologia Skóry Rekina  
dla maksymalnej ochrony

Prowadzenie:
Pełna kontrola nad pojazdem 
podczas jazdy w zakrętach

Przyczepność:
Wysoka przyczepność  
w zakrętach

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:
Usuwanie wody i błota 
to mniejsze ryzyko 
aquaplaningu

Przyczepność:
Krótka droga  
hamowania na mokrej 
i suchej nawierzchni

Oszczędność paliwa:
Mniejszy opór toczenia  
obniżający zużycie paliwa

Aquaplaning:
Bezpieczna jazda na mokrej 
nawierzchni i ochrona przed 
aquaplaningiem

Przyczepność:
Krótka droga hamowania 
i zwiększona przyczepność 
na zaśnieżonej drodze

Prowadzenie:
Precyzyjne prowadzenie 
i kontrola na suchej 
nawierzchni

RainExpert 3RainSport 3 AllSeasonExpert 2

RainMax 3 AllSeasonMax
Aquaplaning:
Bezpieczeństwo i krótka 
droga hamowania na mokrej 
nawierzchni

Prowadzenie:
Optymalne prowadzenie 
i skuteczność hamowania 
na suchej nawierzchni

Oszczędność kosztów: 
Zwiększony przebieg  
oraz oszczędność paliwa

Aquaplaning:
Wysoka odporność 
na aquaplaning i krótka 
droga hamowania na mokrej 
nawierzchni

Przyczepność:
Potwierdzona przyczepność 
i skuteczność hamowania 
na zaśnieżonych drogach.

Prowadzenie: 
Bezpieczne prowadzenie 
w każdych warunkach 
pogodowych
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