
Az abroncsoknak több életük van
ContiLifeCycle™

A ContiLifeCycle, azaz a Continental haszongépjármű-abroncsok életciklusa az új abronccsal 
kezdődik, a prémium újrafutózási megoldásainkkal folytatódik, majd a ContiCasingManagement 
folyamattal ér véget. A ContiLifeCycle meghosszabbítja a gumiabroncsai élettartamát, így 
jelentősen csökkenti a költségeket.

Abroncsaink tovább élnek

Ha újrafutózott gumiabroncsot vásárol, akkor nemcsak az abroncsokra fordított költségei csök-
kennek, de a környezetvédelemhez is hozzájárul. Ugyanis a lefutott abroncs újrahasznosításával 
energiát és nyersanyagot takarítunk meg. A karkasz többszöri felhasználása a felhalmozódó, 
elöregedett abroncsok számát is csökkenti.
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A Continental haszongépjármű-abroncsait a lehető leggazdaságo-
sabb flottaüzemeltetéshez tervezték. Az abroncsok ezen rendkívüli 
tulajdonságukat teljes élettartamukon át nyújtják, sőt a karkasznak 
köszönhetően jóval tovább is.

Újrafutózás
Az abroncs következő életének kezdete

A Continental haszongépjármű-abroncsait úgy tervezték, hogy  hosszú távon 
gazdaságos megoldást biztosítsanak. A haszon nem csak az  abroncs első 
életében termelődik, hanem a második szakaszban is, amely a  Continental 
professzionális újrafutózási technológiájának köszönhető. Ezen felül a 
ContiLifeCycle kalkulátor segítségével megtudhatja, hogy melyik újrafutózási 
módszer a legmegfelelőbb az Ön számára.

Újrafutózás
Költséghatékony, környezetbarát és pré-
mium minőségű módszer a Continental 
abroncsok életének meghosszabbítására.

Új Continental abroncsok
Tartósak, üzemanyag-takarékosak, újra-
futózhatóak és kulcsszerepet játszanak 
a legalacsonyabb üzemeltetési költség 
elérésében.

Utánvágás
Abroncsainak akár 25%-kal magasabb 
futásteljesítményt biztosítanak, az ala-
csonyabb gördülési ellenállás révén pedig 
üzemanyagot takarítanak meg.

Karkasz kezelése
A ContiCasingManagement révén érté-
kesítheti sértetlen, lefutott Continental 
abroncsait. A folyamat kényelmes keze-
lését az online elérhető ContiCasingBank 
biztosítja.
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Nincs két egyforma út, és nincs két egyforma rakomány. Ennek szellemében fejlesz-
tettük ki haszongépjármű-abroncsainkat, melyek mindig a szállítási körülményekhez 
alkalmazkodnak. Így maximálisan hozzájárulnak gépjárművei gazdaságosabb 
üzemeltetéséhez.

A Continental haszongépjármű-abroncsainak ára nemcsak a kiemelkedő minőség 
és a hosszú élettartam miatt térül meg rövid időn belül. A ContiCasingManagement 
is segít Önnek figyelemmel kísérni a költségeket az abroncs teljes élettartama alatt.

A gumiabroncsok professzionális utánvágása bölcs döntés, ugyanis ezzel 
 meghosszabbítja élettartamukat, és gazdaságosabbá teszi használatukat.

Abroncsaink gazdaságosságának titka a Continental karkasz. 
Szerkezeti tartóssága kiemelkedő, mivel optimalizált és 
tökéletesen összeillő erősítésekkel, alapanyag-keverékkel, 
valamint a felhasználási módhoz leginkább illő kontúrral 
készül. A tartósság pedig megtérül!

A Continental karkasz tehát jó befektetés, mert értékes 
nyersanyagként szolgál az újrafutózáshoz. A karkasz újrafel-
használásával Ön nemcsak a világ nyersanyag erőforrásait 
kímélheti, hanem saját pénztárcáját is.

Az utánvágás két szempontból is kifizetődő. Egyrészt 
tovább használhatja az abroncsokat, másrészt a kisebb 
profilvastagság csökkenti a gördülési ellenállást, és így 
az üzemanyag-fogyasztást.

Továbbá mindehez még környezetvédelmi előnyök is 
társulnak. Egy olyan abronccsal, melyet hosszabb idő 
után kell lecserélni, értékes erőforrások takaríthatóak meg.

Természetesen az abroncsok oldalfalán szerepelnie 
kell az utánvághatóságnak. Ez a jelölés a garancia 
arra, hogy az adott abroncs utánvágható. Azonban ez 
a többletpotenciál csak akkor aknázható ki teljesen 
a karkasz sérülése nélkül, ha az utánvágást képzett 
szakember végzi.

A ContiCasingManagement szabványosított módszereket 
alkalmaz a lefutott gumiabroncsok kezelésére. Az online 
karkaszkezelési rendszer segítségével, például számon 
tarthatja használtabroncs-készletét, és bármikor eldöntheti, 
hogy mihez akar kezdeni velük. Dönthet úgy, hogy eladja 
vagy újrafutóztatja őket, vagy egyszerűen leadja nálunk. 
Bármelyik megoldást is választja, ez a rendszer a lehető 
 legnagyobb rugalmasságot és tervezhetőséget biztosítja 
Önnek és flottájának.

ContiCasingManagement™

› karkaszok begyűjtése
› karkaszok bevizsgálása/értékelése
› karkaszok felvásárlása
› hulladékkezelés és újrahasznosítás
› ContiCasingBank (online jelentésekkel)

Új abroncsok
Több életre tervezve

Utánvágás
Egy okos megoldás az abroncsok 
 élettartamának meghosszabbítására

ContiCasingManagement™
Egy igazán értékes szolgáltatás
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