Stick to your dreams.
And to the asphalt.
The new SportContact™ 7.
German engineered performance.
Gives you confidence with safe and stable driving behaviour on
wet and dry surfaces.
A perfect interplay of extra-soft BlackChili compound and extrastiff pattern for long-lasting, next-level driving pleasure.
Tailor-made for different vehicle classes to give you the typical
SportContact™ feeling.

The new SportContact™ 7.

Experience driving pleasure made in Germany.
Knowing you can always trust in your tyres gives you confidence. The new SportContact™ 7 was
engineered to give you the confident feeling of knowing you can push the limits further and further,
so that you can simply enjoy driving pleasure at the highest stage.

Adapts to all challenges the road has to offer.
Since the driving conditions can change within seconds, you should always rely on a tyre that knows
how to react. Due to our adaptive pattern, you experience constantly safe driving behaviour on wet
and dry surfaces – even at higher speeds.

Enjoy next-level driving pleasure longer than ever before*. The perfectly balanced interaction of the
stiff low-void pattern and the soft BlackChili enables top-notch performance while increasing the
mileage of your tyres significantly.

Performs great, no matter the size of your car.
As our first tyre that is tailor-made for different vehicle classes and weights, the SportContact™ 7 gives
you the typical SportContact™ feeling, whenever you start the engine.

*In comparison to its predecessors

Extends your joy of good performance.

Performance.
Grip limit
103 %
Dry handling
103 %

SportContact™ 7
SportContact™ 6 = 100%
Racetrack
110 %

Dry braking
106 %

Tyre size: 245/35 R 20
Based on internal tests.

Mileage
117 %

Wet handling
105 %

Wet braking
108 %

Dimensions.
Tyre width in mm:
225–335
Tyre cross section:
25–45
Rim size in inches:
19-23

Last updated: 04/2021

Speed symbol:
(Y)

تمسك بأحالمك وتمتع
بالقيادة
إطار  SportContactTM 7الجديد
أداء ألماني التصميم
ٌ
يمنحك الثقة من حيث الثبوتية واألمان عند القيادة على الطرق الرطبة والجافة.
تمتع بمستوى آخر من القيادة التي تدوم طوي ً
ال مع التفاعل المثالي
بين مركب (ّ )BlackChili
الطري والنقشة الصلبة .
خصيصا ليناسب مختلف فئات المركبات وليمنحك
تم تصميم هذا اإلطار
ً
الشعور الرياضي  SportContactTMالنموذجي الذي اعتدت عليه.

إطار  SportContactTM 7الجديد

اختبر متعة القيادة مع الصناعة األلمانية

إنك تشعر بالثقة عندما يكون بالك مطمئن من إطارات مركبتك .لقد صمم إطار  SportContactTM 7الجديد -من الجيل السابع
 ليمنحك الشعور بالثقة المطلقة عند القيادة لمعرفتك بأنه يمكنك تخطي أقصى الحدود بحيث تستطيع ببساطة التمتّ ع بأعلىدرجة من مستوى القيادة.

القدرة على التالؤم مع جميع التحديات التي قد تواجهوها أثناء القيادة على الطريق.
تتغير بأي لحظة أثناء
فوري مع ظروف القيادة التي قد
يتطلب منك دائما بأن تعتمد على إطار له القدرة على التالؤم والتجاوب بشكل
ّ
ّ
الثبوتية واألمان حتى أثناء القيادة بسرعات عالية على الطرق
السير .يمنحك هذا اإلطار من خالل النقشة الذكية الثقة الدائمة من حيث
ّ
الرطبة والجافة.

تعزز من سعادتك باألداء الج ّيد.
*مقارنه بما سبقه

استمتع بمستوى آخر من القيادة ولفترة أطول لم تختبرها من قبل * .يتيح التفاعل المتوازن بشكل مثالي بين النقشة الصلبة ذات
أداء عالي الكفاءة مع زيادة المسافة التي تقطعها إطارات سيارتك بشكل كبير.
نسبة الفراغ المنخفضة ومركب ( )BlackChiliالطري ً

أداء رائع مهما كان حجم مركبتك
يمنحك إطار  SportContactTM 7الجديد -من الجيل السابع الشعور النموذجي الرياضي لــ  SportContactTMوذلك في اللحظة التي
خصيصا لمركبات من مختلف الفئات واألوزان.
محرك المركبة لكونه أول إطار لدينا تم تصميمه
تبدأ بها بتشغيل
ً
ّ

األداء.

SportContact™ 7
SportContact™ 6 = 100%

حد التماسك
ّ
103 %
التحكم على
األسطح الجافة
103 %

حلبة السباق
110 %

مقاس اإلطار245/35 R 20 :
بناء على االختبارات الداخلية
ً

الكبح على
األسطح الجافة
106 %

الكيلومترات
117 %

الكبح على
األسطح الرطبة
108 %

التحكم على
األسطح الرطبة
105 %

المقاسات
عرض اإلطار بالملليمتر
225–335
ارتفاع القطع العرضي لإلطار
25–45
حجم الجنط بالبوصة
19-23
رمز السرعة
)(Y
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