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Az 1871-ben, Hannoverben alapított Continental igazi sikertörténetre 

tekinthet vissza. Az emberek számára világszerte nyújtunk abban 

segítséget, hogy valóra váltsák a mobilitással kapcsolatos 

elképzeléseiket. Technológiáink, rendszereink és szolgáltatási 

megoldásaink révén a mobilitás, valamint az áru- és személyszállítás 

egyre fenntarthatóbbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé, testre 

szabottabbá és megfizethetőbbé válik. Autóipari beszállítóként és ipari 

partnerként olyan megoldásokat kínálunk, amelyek hozzájárulnak az 

emberek biztonságának és egészségének megőrzéséhez, a környezet 

megóvásához, valamint lehetőséget biztosítunk arra, hogy mindenki 

maga alakítsa a saját jövőjét.

A Continental alkalmazottai világszerte most is új válaszokat keresnek a 

jövő mobilitása által felvetett kérdésekre.
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A cég hivatalosan is bejegyezteti az 
ágaskodó paripát ábrázoló márkajelet.

A Continental az első cég Németországban, 
aki pneumatikus kerékpárabroncsot gyárt.

Október 8-án, Hannoverben megalapítják a 
Continental-Caoutchouc und Gutta-Percha 
részvénytársaságot. A Vahrenwald utcai 
központi gyárépületben lágy gumiból 
készült termékeket, gumírozott anyagokat, 
valamint kocsik és kerékpárok számára 
tömör abroncsokat gyártanak.

1871 18921882



A Continental pneumatikus abroncsaival 
versenyző Mercedes learatja első 
szenzációs győzelmét a Nizza-Salon-Nizza 
Nagydíjon.

Hannover-Vahrenwaldban megkezdődik a 
mintázat nélküli pneumatikus 
gépjárműabroncsok gyártása.

Az első német léghajó, az LZ 1 
gázszelepeinek tömítésére a Continental 
által gyártott ballonanyagot használják.

19011898 1900
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A cég megkezdi a szegecselt csúszásgátló 
abroncsok gyártását, amelyek a későbbi 
acélszöges abroncsok előfutárai.

A túrakocsik számára a Continental 
kifejleszti a jelentős újításnak számító 
leszerelhető keréktárcsát, amely ezek után 
nagymértékben megkönnyíti a kerékcserét.

A világon elsőként a Continental fejleszti ki 
a mintázattal rendelkező 
gépjárműabroncsot.

1904 19081905
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A francia Louis Blériot elsőként repüli át a 
La Manche csatornát. A repülőgép 
borítására használt feszített vásznat a 
Continental gyártja.

A Continental üzemében a Bayer 
laboratóriumaiban kifejlesztett szintetikus 
kaucsukot sikeresen vulkanizálják, és 
elsőként gyártanak belőle tesztabroncsot.

Megjelenik a vállalat ügyfelei számára 
készített magazin első száma „Echo 
Continental” néven, benne olyan fiatal 
szerzők és képzőművészek munkáival, mint 
Erich Maria Remarque és Paul Kaufmann.

1909 1913

A Daimlernek hármas győzelmet hoznak a 
Continental abroncsokkal szerelt járművek a 
Francia Nagydíjon.

1914



Küldetésünk a biztonság

A világ útjain egyre nagyobb a forgalom, és ezzel párhuzamosan egyre 

fontosabbá válik a biztonság kérdése. Ugyanakkor a járművek számának 

exponenciális növekedésének ellenére 1970 óta világszerte csökken a 

halálos balesetek száma. Azonban egyetlen baleset is sok. Ezért minden 

járműkategóriában aktív és passzív járműbiztonsági alkotóelemeket 

integrálunk, amelyek egyike az abroncstechnológia.

Célunk egy balesetmentes világ megteremtése, és elmondható, hogy 

határozottan jó úton haladunk.
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A korom hozzáadásával az abroncsok 
elnyerték jellegzetes fekete színűket, 
mellyel tartósabbá és időtállóbbá váltak.

1926

A fennállásának 50. évfordulóját ünneplő 
Continental Németországban elsőként 
dobja piacra a kordszálas gumiabroncsot. 
Az új abroncsnál használt finomszálas 
szövet felváltja a korábban használt, kevésbé 
rugalmas len szövetet. Ugyanezen évben az 
első alkalommal gyártott nagyméretű, 
levegővel töltött abroncsok kiszorítják a 
haszongépjárművek számára korábban 
készült hagyományos tömör abroncsokat.

19211914

A Continental központi gyára

 12.000
főt foglalkoztat.
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A németországi kaucsukipar 
legjelentősebb képviselőinek fúziójával 
megalakul a Continental Gummi-Werke AG, 
amely egyben a hannoverlimmeri és 
korbachi gyárak beolvadását is jelenti.

1928/29

Continental-Schwingmetall néven új 
termék jelenik meg a piacon. A gumírozott 
fémalkatrészek lehetővé teszik a motor 
rezgésének és zajszintjének csillapítását.

A Continental abroncsokkal versenyző 
Mercedes és Auto-Union versenyautói 
lenyűgöző sportsikereket aratnak. A Német 
Nagydíjon négy egymást követő 
alkalommal sikerül nyerniük. Szintén négy 
győzelmet könyvelhetnek el az észak-afrikai 
Tripoliban, míg Olaszországban hármat. 
Az egymást érő gyorsasági rekordok 
nemzetközi hírnévhez segítenek olyan 
autóversenyzőket, mint Stuck, Carraciola és 
Rosemeyer.

1932 1935 – 40
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Súlyos bombatámadás éri a hannover-
vahrenwaldi és korbachi üzemeket. A brit 
katonai kormány már június 14-én 
engedélyezi a gyártás újraindítását a 
hannoveri üzemekben.

A Continental szabadalmaztatja a tömlő 
nélkül szerelt abroncsot.

1943 1945

Megkezdődik a műkaucsuk bázisú 
abroncsok gyártása.

1936
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Megkezdődik az acélkordból készült 
szállítószalagok gyártása.

1951

A Continental, a hagyományos abroncsok 
mellett, első alkalommal kínál eladásra M+S, 
azaz speciális téli abroncsot.

19521950

A Continental központi gyára

 13.500
főt foglalkoztat. Az éves értékesítés eléri 
a 309 millió német márkát, amely 
hozzávetőlegesen 158 millió eurónak 
felel meg.
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Intelligens vezetés 

Rendkívül fontos, hogy a megfelelő időpontban, a megfelelő információ 

álljon rendelkezésünkre, különösen vezetés közben. Napjainkban egyre 

több információ cseréjére kerül sor nemcsak a vezető és a jármű, hanem 

a jármű és a környezete között is. Mi ezeket az adatokat hálózatban 

kezeljük és értékeljük. Intelligens megoldásaink összegyűjtik és 

feldolgozzák az információkat, és ezután osztják meg azokat a vezetővel.

Célunk, hogy a vezető bármilyen helyzetben képes legyen gyorsan 

meghozni a megfelelő döntést.
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Megkezdődik a radiál gumiabroncsok 
sorozatgyártása.

1960

A Continental a világon elsőként fejleszt 
légrugókat omnibuszok és 
tehergépjárművek számára.

A Continental az első németországi vállalat, 
amely már az év elején beindítja a tömlő 
nélküli abroncsok gyártását.

1955

A Daimler-Benz és a Porsche 
autógyártókkal való szoros 
együttműködésnek köszönhetően a 
háború után is folytatódik a korábbi 
sikersorozat. Karl Kling, Stirling Moss és 
Juan Manuel Fangio Continental 
abroncsokkal szerelt versenyautóikkal 
győzelmet aratnak az 1952-es Carrera 
Panamericana versenyen, továbbá a 
Francia, Angol, Holland és Olasz Nagydíjon.

1951 – 55
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A korbachi gyárban megnyílik a műszaki 
tömlőket gyártó üzem, amely ekkor a 
legnagyobbnak számít Európa-szerte. A 
cég a hannoveri gyártási részlegét is 
áthelyezi ide.

19711966

A Continental megközelítőleg

26.800
főt foglalkoztat. Az éves értékesítés eléri 
a 1,1 milliárd német márkát, amely több 
mint 562 millió eurónak felel meg.

Megnyílik a Contidrom tesztpálya 
Lüneburger Heide közelében.

1967
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Nordheimben üzembe helyezik az egyik 
legnagyobb európai szállítószalagot.

A Continental piacra dobja a szög nélküli 
ContiContact téli abroncsot.

A Continental elsőként szállít extrudálással 
és fújással, poliuretán alapanyagból 
előállított csuklóharmonikát az európai 
tehergépjármű-ipar számára.

19761972 1974
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A Continental átveszi az osztrák Semperit 
vállalattól az abroncsgyártást.

1985

Az autóipar számára a Continental már 
nagy szériában gyártja a motor 
rögzítéséhez használt speciális 
csapágyazású rezgés- és zajcsökkentő 
felfüggesztéseket.

A Continental megszerzi az amerikai 
Uniroyal Inc. európai abroncsgyártásának 
jogát. Ennek köszönhetően sikeresen bővíti 
a már meglévő európai bázisát.
(fotó: aacheni gyár)

1979 1983
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A cég felvásárolja az észak-amerikai 
General Tire Inc. abroncsgyártó vállalatot, 
amely 2001 óta Continental Tire North 
America Inc. néven működik tovább.

A portugál Mabor cég közreműködésével 
létrejövő közös vállalat megalakulásával 
megkezdődik Lousadoban az 
abroncsgyártás. A Continental 1993-ban 
teljes mértékben átveszi az 
abroncsgyártást, továbbá átvesz egy 
textilkordgyártó üzemet is.

1987 1989/901988

A vállalat alkalmazottainak száma 
meghaladja a 

45.900
főt világszerte. Az éves értékesítés eléri 
a 7,9 milliárd német márkát, amely közel 
4,0 milliárd eurónak felel meg. 
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A Benecke-Kaliko AG beolvad a ContiTech 
divízióba. A termelés fő profilja a műbőr- és 
fóliagyártás.

1994

ContiTech márkanév alatt egyesülnek a 
műszaki termékeket gyártó részlegek.

ContiEcoContact™ néven piacra kerül a 
Continental által elsőként forgalomba 
hozott környezetbarát abroncs.

A csehországi Barum vállalatban szerzett 
többségi részesedés az otrokovicei személy- 
és haszongépjármű-abroncsgyártó üzemen 
felül, a mintegy 50 saját kereskedelmi 
egységgel rendelkező hálózat tulajdonjogát 
is magába foglalja.

A Continental ekkorra már több mint 2.200 
kereskedésből és franchise vállalatból álló 
szervezettel rendelkezik Európa 13 
országában, ideértve olyan kiskereskedelmi 
hálózatokat is, mint a Vergölst.

1991 1993
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Mobilitás mindenkinek 

A gazdasági globalizáció ellenére minden piacnak megvan a maga 

szabálya. Ezért magas minőségi normáink alapján megfelelő 

megoldásokat dolgozunk ki minden piac és minden jármű számára, 

tekintet nélkül azok elhelyezkedésére. Ahol ügyfeleink vannak, ott 

vagyunk mi is. Az egész világon mindig kéznél vagyunk, és képesek 

vagyunk a legkülönfélébb igények és elvárások konkrét kielégítésére.

A mobilitás nemcsak egy kiváltságokkal rendelkező kisebbség számára, 

hanem mindenkinek elérhetőnek és megfizethetőnek kell lennie.
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A Continental felvásárolja a világszerte 
ismert amerikai vállalatot, az Automotive 
Brake and Chassist, melynek új központja a 
frankfurti Alfred Teves GmbH.

1998

Az autóiparral a rendszerfejlesztésben való 
intenzívebb együttműködés érdekében 
megalakul az Automotive Systems divízió.

1995

A Continental bemutatja az ISAD-ot, 
amellyel elnyeri a Német Gazdasági 
Innovációs Nagydíjat. Az ISAD egy 
egységbe integrálja a gépjármű önindítóját 
és áramgenerátorát. Ez a hibrid meghajtású 
rendszerek működésének 
kulcstechnológiája, amellyel jelentős 
mértékben csökkenthető az üzemanyag-
fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás.

1997



21

A nemzetközi hírű elektronikai specialistának 
számító Temic (fotó: nürnbergi üzem) 
megszerzésével a Continental tovább 
fokozza tevékenységét az egyre nagyobb 
piacot jelentő gépjármű-elektronika 
területén.

A Continental megerősíti nemzetközi 
abroncsgyártó-pozícióját Argentinában, 
Mexikóban, Dél-Afrikában és Szlovákiában.

A ContiTech nemzetközi működése tovább 
bővül brazíliai, chilei, mexikói és 
magyarországi helyszíneken.

A romániai Temesváron megnyílik az új 
személygépjármű-abroncsokat gyártó 
üzem.

A Continental a Nisshinboval közösen 
Continental Teves Corporation néven 
közös vállalatot alapít, amely a japán és 
koreai piacok számára gyárt fék- és 
futóműrendszereket.

1998 – 99 2000 2001



22

A malajziai Continental Sime Tyre közös 
vállalat megalapításával a cég 
megszilárdítja pozícióját az ázsiai térségben 
és Ausztrália piacán.

2003

Bemutatkozik a ContiSportContact™ 2 
Vmax, a világ első olyan közúti abroncsa, 
melyet 360 km/h sebességhatárig hagytak 
jóvá.

20032003

A vállalat által foglalkoztatottak száma 
eléri a 

68.000
főt világszerte. Az éves értékesítés 
megközelíti a 11,5 milliárd eurót.
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A Continental magába olvasztja a Phoenix 
AG-t. A ContiTech és a Phoenix 
egyesítésével megszületik a világ 
legjelentősebb specialistája a kaucsuk- és 
műanyagtechnológia területén. 
(fotó: magyarországi üzem)

A Continental megszerzi az amerikai 
Motorola Inc. gépjárműelektronikai üzletét, 
és többek között a telematika területén is 
bővíti tevékenységét.

2004 2006

A szlovákiai Continental Matador Rubber 
s.r.o. többségi tulajdonának megszerzésével 
a Continental Közép- és Kelet-Európában is 
kiépíti az Abroncs divízió és a ContiTech 
számára szükséges piaci pozíciókat.

A Continental megvásárolja a Siemens VDO 
Automotive AG-t, így a világ öt legjelentősebb 
autóipari beszállítóinak egyikévé válik. Ezzel 
egyidejűleg piaci pozíciója jelentősen 
erősödik Európában, Észak-Amerikában és 
Ázsiában.

2007
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Környezetvédelem és felelősség

A fosszilis üzemanyagok készletei egyre apadnak, a klímaváltozás pedig 

napjainkban fontosabb téma, mint valaha. A világ erre az erőforrások 

fenntartható felhasználásával és a szennyező anyagok kibocsátásának 

csökkentésével válaszol. Ez arra ösztönöz bennünket, hogy teljesen 

újragondoljuk a mobilitás kérdését. A jövőben két dolgot kívánunk a 

középpontba helyezni: a hétköznapi technológiák leépítését és vadonatúj 

ötletek kidolgozását.

Többféle koncepció és megoldás, valamint a környezetkímélőbb vezetés 

és a személyes mobilitás iránti igény összehangolásán dolgozunk.
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A nürnbergi gyárban megkezdődik a 
hibridhajtású járműveknél alkalmazott 
lítium-ionos akkumulátorok 
sorozatgyártása.

2008

Sanghaiban, az új Ázsia Központ mellett egy 
kutató- és fejlesztőközpont is létesül. 
A centrum a vállalat kínai és ázsiai 
növekedésének újabb fontos mérföldkövét 
jelenti.

A 2008 nyarán nyilvánosságra hozott 
átvételi ajánlat foganatosítása után, a 
Schaeffler KG a Continental AG többségi 
tulajdonosává válik.

2009

Piacra kerül a ContiSportContact™ 5 P. 
A nagyteljesítményű nyári abroncsot 
speciálisan sportautók és tuningolt 
gépjárművek számára fejlesztették.

2010
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Az egyesült államokbeli Nevada államban 
megkezdődik az automatizált vezetés 
átfogó tesztelése.

Egy nagymértékben automatizált 
Continental tesztjármű eddig mintegy 
24.000 km távolságot tett meg közutakon, 
balesetmentesen.

A Continental felvásárolja az indiai 
székhelyű Modi Tyres Company Ltd. cég 
abroncsüzletágát, amely Modipuramban és 
Partapurban működtet üzemeket.

Hofejben (Anhui tartomány) megnyílik az 
első kínai abroncsgyártó-üzem.

Elektromos motorok gyártása kezdődik a 
gifhorni üzemben (Alsó-Szászország, 
Németország).

2011 2011 2012
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A ContiLifeCycle a Continental 
haszongépjármű-abroncsok teljes 
életciklusára kiterjed. A gumi 
újrahasznosításának és a haszongépjármű-
abroncsok újrafutózásának világszerte 
egyedülálló kombinációja révén a 
Continental olyan fenntartható megoldást 
dolgozott ki, amely megnöveli az 
abroncsok hasznos élettartamát, és 
jelentős költségcsökkentést eredményez.

A részvényesek éves közgyűlésén 
bemutatják a Continental megújult 
arculatát.

2013 2013 2014

A vállalat dolgozóinak létszáma 
világszerte most először haladja meg a 

 189.100
főt. Az éves értékesítés eléri a 34,5 
milliárd eurót.
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Continental Aktiengesellschaft

Postafiók 1 69, 30001 Hannover, Németország

Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, Németország

Telefon: +49 511 938 - 01, Fax: +49 511 938 - 81770

mailservice@conti.de

www.continental-corporation.com


