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Cordiant Snow Cross 2

Uusi nasta tarjoaa 
10% enemmän pitoa

ja 20% parempaa 
kiihdytyspitoa. 

Pintamallin innovatiiviset elementit ja uusi optimoitu kumiseos

Jarrutusaktivaattorit 

Lumitaskut

Reuna-alueen kolmiportaiset kynnet

Itselukkiutuvat 3D-lamellit  
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Jarrutusaktivaattorit - aktiivisten
reunojen pituutta on kasvatettu.

Itselukkiutuvat 3D-lamellit 
porrastetussa muodossa
lisäävät kumin pitopintaa, 
ilman että kulutuspinnan jäykkyyttä
menetetään käännöksissä.

Sivusuuntaiset kolmiportaiset kynnet
helpottavat lumen poistumista.

Lumitaskut - poikittaisurat pystyvät
pitämään sisällään lunta ja jään muruja
lisäämällä kulutuspinnan otetta lumisella
tiellä.

Leveät pituussuuntaiset urat ja 
ulospäin levenevät poikittaisurat
lisäävät vesiliirtokestävyyttä.

Innovaatiot teknologiassa
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Uusi nastoitus:
Vähintään 10 nastaa on aina
kontaktissa tien pintaan.

Käännyttäessä nastarivit eivät
käytännössä leikkaa.

Suomessa kehitetty
ja valmistettu
Scason SPIKE-COR XL 
-nasta. 

Nastan rungon uusi
muoto estää sen
kiertymisen lisäten
nastan pysyvyyttä ja 
käyttöikää jopa 20%.

Nastojen osuus renkaiden pitoon jäisillä pinnoilla on noin 70% kaikkien
rakenteellisten elementtien kokonaisvaikutuksesta.

Innovaatiot nastoituksessa



7

185/65R15
195/65R15

R15 R16 R17 R18

Kokovalikoima

Cordiant 
Snow Cross 2

Cordiant 
Snow Cross 2 SUV

215/50R17
215/55R17
225/50R17

205/55R16
205/60R16

215/65R16 215/60R17
225/65R17

225/55R18
235/55R18
235/60R18
255/55R18
265/60R18
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Cordiant Snow Cross

SNOW-COR -teknologia
Renkaan kosketuspinnan tyhjennys lumesta antaa 
renkaalle ihanteellisen pidon erilaisilla lumipinnoilla.

SPIKE-COR -teknologia
Maailman johtavan nastavalmistajan Scasonin 

kehittämä uusi, patentoitu rengasnasta

ICE-COR -teknologia
Nastan kovametallitapin kahdeksankulmainen 
muoto kasvattaa kontaktipintojen lukumäärää 
jäällä ja tuo erinomaista hallittavuutta jäällä



• Pintakuvio pyörimissuunnalla, 
joka poikkeaa renkaan
keskipisteestä, puristaa
tehokkaasti lumen ja veden pois 
renkaan ja tien välistä.

SNOW-COR® teknologia turvalliseen ajamiseen lumella

Cordiant Snow Cross

• Kulutuspinnan keskiosa leikkaa ja 
poistaa lumen luotettavasti
ulospäin levenevien syvien urien
kautta.

• Pienten Z-muotoisten lamellien
verkosto poistaa vesikalvon tieltä.
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SPIKE-COR on painoltaan kevyempi kuin muiden suurten 
rengasvalmistajien premium-segmentin renkaiden nastat

Cordiant Snow Cross

Materiaali:
• Runko alumiinia
• Tappi volframikarbidia

Innovatiivinen rungon muoto takaa 
nastan luotettavan pysymisen 
renkaassa.



• Epäsymmetrisesti sijoitetut
16 nastariviä koskettavat
vuorotellen tien pintaa. 

• Ainakin 10 nastaa on pysyvästi
kosketuksessa tiehen. 

• Nastojen tarkka kiinnitys takaa
oikean ulkoneman ja kulman tiehen.

ICE-COR® teknologia ja oikea nastoitus
tuo ohjattavuutta jäällä

Cordiant Snow Cross
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175/65R14
185/60R14
185/65R14
185/70R14

155/70R13
175/70R13

185/60R15
185/65R15
195/55R15
195/60R15
195/65R15
205/65R15

R15 R16 R17 R18

Kokovalikoima

Cordiant 
Snow Cross

R13 R14

215/50R17
225/45R17
225/55R17

195/55R16
205/55R16
205/60R16
215/55R16
215/60R16

R15 R16 R17

205/70R15

Cordiant 
Snow Cross SUV

215/65R16
215/70R16
225/70R16
235/70R16
245/70R16

225/60R17
235/55R17
235/65R17
265/65R17
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Uusi kumiseos on tehokas matalan pidon 
tilanteissa ja laajalla lämpötila-alueella, niin 
jäisellä kuin märällä tienpinnalla. 

Cordiant Winter Driven seuraaja on suunniteltu 
turvalliseen ja mukavaan ajoon riippumatta 
tienpinnan laadusta tai keliolosuhteista. 

Pohjoisen talven lämpötila voi vaihdella monta kertaa päivässä. 
Sääennusteella ei ole enää merkitystä, kun alla on monipuolinen 
kitkarengas.

Uutuus suosittuun kitkamallistoon

Pintakuviointi on yhdistelmä uusimpaa
teknologiaa ja Cordiantin pitkää kokemusta 
vaativien olosuhteiden rengassuunnittelussa.
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Pitoa jäälle 
Hammastettu epäsäännöllinen lamellointi
vahvistaa pitoa ja lisää turvallisuutta 
liukkaalla tiellä ja urissa.

Akustista mukavuutta
Renkaan erikokoiset kuviopalat 
vähentävät talvirenkaille yleisesti 
ominaista rengasmelua merkittävästi.

Käsiteltävyys
3D-lamellien lukittautuminen varmistaa 
renkaan jämäkkyyden ja tuo ohjaukseen 
tarkkuutta sekä ennustettavuutta.

Itsepuhdistuva
V-muotoinen pintamalli yhtenäisellä 
keskiosalla poistaa tehokkaasti lunta ja 
vettä renkaan ja tienpinnan välistä.

Kitkainnovaatiot
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business CW-2
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Suunniteltu turvalliseen talviajoon 
äärimmäisissä talviolosuhteissa.

Pidon ja käsiteltävyyden takaamiseksi renkaassa 
on suomalaiset Scasonin valmistamat 
patentoidut tähden muotoiset nastat.

Cordiant Business CW 2 nastarengas turvalliseen talviajoon 
pakettiautoille ja rahtiliikenteeseen.

Rahtiliikenteen uusin talvisukupolvi

Renkaassa on hyödynnetty Polar-renkaiden 
hyvää muotoilua. Pintakuviolla saavutetaan 
vähäinen kuluminen urien ja lohkojen 
optimaalisen yhdistelmän ansiosta.
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Reuna-alueiden urat poistavat lunta ja 
vettä tehokkaasti.
Kaksi erittäin kestävää tekstiililangoista 
spriraalimaisesti kudottua suojakerrosta 
takaavat, että rengas on erityisen 
kestävä. 

Renkaan nastat on asennettu 8 riviin: 
erinomainen jarrutus ja 
kiihdytysdynamiikka jäisellä ja lumisella 
tiellä.

Rengas on valmistettu kahden eri 
kumilaadun kaksikerroksisesta 
rakenteesta. Kyseisellä rakenteella ja 
vettä poistavalla muotoilulla renkaasta 
saadaan luotettava, kestävä ja 
taloudellinen.

3D-suunnittelulla ja epäsäännöllisellä 
keskialueella optimoidaan renkaan pito 
jäällä ja syvässä lumessa.

Kitkainnovaatiot
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Testituloksia



21

TEKNIIKAN MAAILMA 17 / 2019

Cordiant Snow Cross testitulos talvirengasvertailussa TM 2019

• "Jäällä renkaan sivuttaispito on 
hyvä ja se ohjautuu tarkasti, lievä 
yliohjaavuus. Jarrutus- ja 
kiihdytyspito jäällä kohtalainen.”

• "Lumella rengas vastaa 
ohjaukseen tarkasti.”

• "Asfaltilla rengas on loogisen 
aliohjaava ja väistötilanteissa 
ajovakaus säilyy. Ohjaustuntuma 
on kunnossa ja rengas ohjautuu 
tarkasti haluttuun suuntaan.”

• "Vakaa ajettava urissa, eikä 
melukaan pahemmin häiritse."
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Autoreview №17, 2017
215/65R16 

Kahden tärkeimmän venäläisen autonlehden testit, joissa Cordiant Snow Cross 
osoitti parhaan hinta-laatusuhteen.

Sijoitus Merkki ja malli Kokonaispisteet Hinta, ruplaa Hinnan ja laadun 
välinen suhde 

Ero 
pisteisiin 

Ero 
hintaan

AUTOREVIEW 2017 
215/65R16 
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Za Rulem №9, 2017
185/65R15

Kahden tärkeimmän venäläisen autonlehden testit, joissa Cordiant Snow Cross 
osoitti parhaan hinta-laatusuhteen.

Kokonaispisteet ja hinnat ilmoitetaan lehden testitulosten mukaisesti. Pisteet "Laatu / hinta-suhde" saadaan jakamalla 
pisteiden määrä hinnalla.

Sijoitus Merkki ja malli Kokonaispisteet Hinta, ruplaa
Hinnan ja laadun 
välinen suhde 

Ero 
pisteisiin 

Ero 
hintaan

ZA RULEM 2017 
185/65R15 
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Cordiant
Snow Cross

16,5
18,4

Jarrutus jäällä
30-5 km/h, m

5,4
6,4

Kiihdytys jäällä
5-30 km/h, sek

73,9
76,4

Lumirata-ajo, sek

12,2
12,3

Jarrutus lumella
35-5 km/h, m

4,8
5,1

Kiihdytys lumella
5-20 km/h, sek

17,8
18,5

15,0
14,9

Jarrutus lumella
40-5 km/h, m

20,0
21,1

Jäärata-ajo, sek

Nastamäärä 130 130

Vertailu kilpailevan renkaan kesken

Nokian Nordman 7

Cordiant Snow Cross renkaat ylittävät merkittävästi Nokian Nordman 7:n tulokset
tärkeimmillä talviominaisuuksilla - jarrutus jäällä ja lumella.

**

Jarrutus jäällä
30-5 km/h, m
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Gislaved NF 200 Cordiant
Snow Cross

Nastamäärä 130 130

Vertailu kilpailevan renkaan kesken

17,8
21,1

Jarrutus jäällä
30-5 km/h, m

20,0
21,3

Jäärata-ajo, sek

6,9
7,9

Kiihdytys jäällä
5-30 km/h, sek

15,0
15,4

Jarrutus lumella
35-5 km/h, m

16,5
24,4

Jarrutus jäällä
30-5 km/h, m

92,4
92,4

73,9
76,4Jäärata-ajo, sek

Lumirata-ajo, sek

Cordiant Snow Cross renkaat ylittävät merkittävästi Gislaved NordFrost 200 -
testitulokset kalliimmassa hintasegmentissä.



Nexen Winguard
WinSpike WH62

Cordiant
Snow Cross

16,5
26,1

Jarrutus jäällä
30-5 km/h, m

5,4
7,8

Kiihdytys jäällä
5-30 km/h, sek

73,9
86,4Jäärata-ajo, sek

92,4
96,8

Lumirata-ajo, sek

12,2
12,5

Jarrutus lumella
35-5 km/h, m

Vertailu kilpailevan renkaan kesken

Jarrutus jäällä Cordiant Snow Crossilla on 10 metriä lyhyempi kuin Nexenillä.
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Kiitos!
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