
Cyclocrossowcy są naprawdę wszechstronnie utalentowani. Prezentują swoje wysokie
umiejętności na każdym rodzaju podłoża, łączą umiejętności jazdy na szosie i na 
rowerach górskich. Modele przełajowe Continental są odpowiednimi oponami na 
każde warunki: od specjalistów szybkości na twardych lub piaszczystych terenach, 
poprzez wytrzymałe uniwersalne modele do opon z bieżnikami z antypoślizgowym 
otwartym wzorem. Czy to na codzienną jazdę czy do użytku sportowo trekingowego, 
dadzą z siebie więcej niż oczekujesz. Dostępne w ultralekkiej wadze, wraz z Black 
Chili do ścigania się lub z dodatkowymi wzmocnieniami zapobiegającymi przebiciom 
i odblaskowymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo podczas treningu.

Cross i cross-country.

Cross 28Dętki 

Twarda nawierzchnia Allround Błoto 

CycloXKing

Cyclocross Race

Cyclocross Speed

Cyclocross Plus

Cyclocross
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Sprawia, że serce kolarza przełajowego bije szybciej.

Opona Cyclocross Race prezentuje się dużą osnową 35 mm 
i przyspiesza bicie serca każdego kolarza wyścigowego. 
Można się spodziewać komfortu jazdy zbliżonego do szytki 
bez potrzeby bawienia się z klejem podczas montażu. Nawet 
przy niskim ciśnieniu ustalają się optymalne proporcje 
pomiędzy przyczepnością, komfortem i niskim oporem 
toczenia. Nowy design profi lu nawiązuje do znanej opony 
MTB Race King i wyróżnia się szybką środkową częścią 
bieżnika połączoną z ostrymi klockami bocznymi bieżnika. 

Cyclocross Race

Na twardą i zmarzniętą ziemię.

Opona Cyclocross Speed dzięki diamentowemu wzorowi 
bieżnika w Środkowej części i grubym klockom w obszarze 
bocznym jest świetnym wyborem dla czystej krwi 
przełajowców. Oprócz osnowy 35 mm opona Cyclocross 
Speed jest również dostępna z osnową 42 mm i jest 
atrakcyjną pozycją, jeśli chodzi o sportową jazdę miejską 
i trekkingową. 

Cyclocross Speed

XKing dla Przełajowców.

Po prezentacji zakończonej sukcesem na rowerach MTB, 
XKing pobudza wyobraźnię w Cyclocross. Mocna, 
wszechstronna opona przekonuje użytkownika poprzez swoje 
ciche toczenie, szybka i jednocześnie mocna z profi lem 
gwarantującym przyczepność. Dzięki gładkiemu nylonowemu 
oplotowi 180 tpi i najnowszej mieszance Black Chili, ta 32 mm 
zwijana opona gwarantuje wszechstronne i wyjątkowe 
działanie na wszystkich nawierzchniach. Idealna do zawodów 
i treningu – i nie jest szersza niż zezwalają przepisy UCI! 
Oczywiście: Made in Germany! 

CycloXKing

Opony przełajowe

Artykuł ETRTO Wymiar Technologia Wykonanie tpi* PSI PU

CycloXKing 

0100451 NOWY 32-622 700 x 32C RaceSport czarny/czarny Skin składana 3/180 320 45 – 85 10

0100478 NOWY 35-622 700 x 35C Basic czarny/czarny Skin składana 3/84 380 56 – 85 5

0100444 NOWY 35-622 700 x 35C Basic czarny/czarny Skin 3/84 450 56 – 85 5

0100468 NOWY 42-622 700 x 42C Basic czarny/czarny Skin składana 3/84 420 50 – 85 5

0100481 NOWY 42-622 700 x 42C Basic czarny/czarny Skin refl eks 3/84 490 50 – 85 5

Cyclocross Race 

0100251 35-622 700 x 35C Performance czarny/czarny Skin składana 3/180 350 56 – 85 5

0100250 35-622 700 x 35C Basic czarny/czarny Skin 3/84 420 56 – 85 5

Cyclocross Speed

0100255 35-622 700 x 35C Performance czarny/czarny Skin składana 3/180 350 56 – 85 5

0100254 35-622 700 x 35C Basic czarny/czarny Skin 3/84 420 56 – 85 5

0100493 NOWY 42-622 700 x 42C Performance czarny/czarny Skin składana 3/180 420 56 – 85 5

0100257 42-622 700 x 42C Basic czarny/czarny Skin refl eks 3/84 480 50 – 85 5

Cyclocross

0100253 42-622 700 x 42C Basic czarny/czarny Skin refl eks 3/84 480 50 – 85 5

Cyclocross Plus

0100328 35-622 700 x 35C PlusBreaker czarny/czarny refl eks 3/66 760 56 – 85 5

0100332 35-622 700 x 35C PlusBreaker czarny/czarny składana refl eks 3/66 800 56 – 85 5

 * Tpi patrz strona 74

30



Artykuł 

ETRTO Wymiar Contitube nazwa

Auto Schrader

40 mm

Blitz Dunlop

40 mm

Sclaverand/Presta/Frz.

42 mm

Sclaverand/Presta/Frz.

60 mm

Sclaverand/Presta/Frz.

80 mm PU

Cross 28" (700C)

32-622 → 42-622 700 x 32 → 700 x 42 Cross 28 (700C) 0181941 0181951 155 25

Całoroczne opony trekkingowe.

Dla tej nowej opony crossowej problemem nie są zarówno 
asfaltowe drogi, piaszczyste ścieżki parkowe, jak i szlaki 
szutrowe. Dzięki osnowie o szerokości 42 mm zadowoleni 
będą przede wszystkim rowerzyści podróżujących w celach 
turystycznych. Dzięki profi lowi o dużych klockach i wąskim 
klockom bocznym opony te są cennym towarzyszem w 
każdych warunkach. 

Cyclocross

Beztroskie crossowanie.

Czy łatałeś już dętkę przy świetle lampki rowerowej? Ciemną, 
zimową porą szybka przejażdżka przełajowa po miejskim lesie 
to prawdziwa przyjemność. Jedynie słaby materiał może ją 
popsuć. Dlatego należy założyć opony Cyclocross Plus – 
odporne na przebicie i solidne. 

Cyclocross Plus

Dostępne opakowania kleju
™™
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