Prejsť zimu
s istotou.
Nákladné pneumatiky
na zimnú prevádzku
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Pripravené na
najnáročnejšiu jazdu.
Teploty klesajú? Potom je najvyšší čas prezuť zimné pneumatiky – pre vašu vlastnú
bezpečnosť a pre optimálny výkon. Ale skôr, ako tak urobíte, zvážte svoje prevádzkové potreby
a zhodnoťte požiadavky vášho celého vozového parku.

Jazdite bezpečne



Jazdíte na mokrých, zasnežených
alebo zľadovatených cestách?
Pneumatiky Continental
Scandinavia na zimnú prevádzku
výrazne zlepšujú ovládateľnosť
vozidla a trakciu – za každého
počasia.

Myslite dopredu



Vo väčšine európskych krajín sú
M + S alebo zimné pneumatiky
povinné. Pneumatiky Continental
spĺňajú – a dokonca prekračujú
– všetky národné legislatívne
požiadavky.

Zvýšte efektivitu



Výhody z inovácií – pneumatiky
Continental na zimnú prevádzku
poskytujú vynikajúcu spotrebu
paliva, zvyšujú životnosť a znižujú
prevádzkové náklady.

Použite
akúkoľvek trasu

Vyvinuté s cieľom získať výborné
záberové vlastnosti v prípade
akýchkoľvek zimných podmienok.
Od diaľkových ciest v rozsahu
niekoľkých európskych krajín až
po regionálne jazdy na krátke
vzdialenosti.

Augmented Reality (AR) – zistite viac.
Je tu viac, než sa zdá na prvý pohľad! Vložený digitálny obsah
na týchto stránkach pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu.
Ako funguje:

1.

2.

Pre prístup k obsahu si
jednoducho stiahnite aplikáciu
AR-Kiosk do svojho zariadenia.

Naskenujte AR kód na každej stránke
a uvidíte obsah priamo na displeji telefónu.
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Jazda s odborníkmi.
Vyvinuté
pre profesionálov.
Continental má za sebou históriu inovácií dosahujúcu viac ako 140 rokov a je známy ako dodávateľ
technológií pre automobilový priemysel. Už v roku 1937 sme vytvorili našu prvú zimnú nákladnú
pneumatiku. Od tej doby sme postupne vyvíjali pneumatiky a ich sprievodné služby, aby sme
vytvárali inovatívne riešenie pre profesionálny tiremanagement. Toto nadšenie a vysoká úroveň
našich odborných znalostí je jedným z mnohých dôvodov, prečo pneumatiky Continental sú
najúčinnejšou a najbezpečnejšou možnosťou pre nákladné automobily a autobusy.
1937
Cesty pokryté ľadom
alebo v hlbokom
snehu, ktoré môžu
zastaviť prevádzku,
už nie sú prekážkou.
Nákladné vozidlá
vybavené pneumatikami
Continental do terénu
môžu teraz prechádzať
zimné hory s rovnakou
ovládateľnosťou a bezpečnosťou ako v lete.

1953
Dňa 17. novembra
1953 testovacie
vozidlá vybavené
M + S pneumatikami
Continental prešli
slávny priesmyk St.
Gotthard v nadmorskej
výške 2 112 m.
Continental týmto
úspešne preveril vôbec
prvé testovacie zimné
pneumatiky.
1955
Pneumatiky Continental
M + S pre úžitkové vozidlá. Na základe inovácií
v segmente osobných
automobilov boli uvedené
na trh M + S pneumatiky pre
sektor komerčných vozidiel.
Týmto boli položené základy pre kľúčové postavenie
spoločnosti Continental
na poli zimných pneumatík
nákladných automobilov.
1960
Vďaka optimalizovanému
dezénu poskytujú zimné
pneumatiky až o 50 %
lepší záber na vozovkách
pokrytých snehom a vďaka
tomu kratšiu brzdnú dráhu
v porovnaní so štandardnými pneumatikami pre
úžitkové vozidlá.

1970
Konštrukcia pneumatík
sa mení z diagonálnej
na radiálnu,
čím je zaistená
protektorovateľnosť.
1980
Pneumatiky Continental
na zimnú prevádzku
sú k dispozícii
v mnohých rozmeroch.
Vďaka konštrukcii
lamiel a novému
profilu pneumatík
(širšie, plochejšie),
zaznamenávajú tieto
pneumatiky vyšší
kilometrový výkon
a nižšiu úroveň hluku.

1990
Predstavujeme nové,
jednoznačné označenie
pneumatík Continental
pre úžitkové vozidlá:
Scandinavia ukazuje, že
tieto pneumatiky na zimnú prevádzku sú obzvlášť
vhodné do tých najnáročnejších podmienok.
Rovnako ako pneumatiky
pre hnané a riadené nápravy, zahŕňa sortiment
taktiež pneumatiky na
zimnú prevádzku, ktoré
sú vyvinuté špeciálne pre
prívesy a návesy.
2000
Nová generácia pneumatík Scandinavia na
zimnú prevádzku pre
použitie na riadených, poháňaných a návesových
nápravách.
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Ľad a sneh – let’s go!
Zimné podmienky na cestách ovplyvňujú vašu jazdu. Zvýšte svoju mieru bezpečnosti
s pneumatikami Continental na zimnú prevádzku. Ich špeciálne zmesi zaisťujú optimálnu trakciu,
akonáhle klesne teplota a zostávajú flexibilné v tých najchladnejších podmienkach. Tiež špecifický
dezén zvyšuje priľnavosť na snehu a ľade, čo je obzvlášť dôležité pre nezaťažené nákladné vozidlá,
lebo najmä tie sú najviac ohrozené na klzkých, svahovitých zimných cestách.

Vplyv stavu vozovky na brzdnú dráhu, bezpečnosť a výkon.
Mokrá vozovka

Zasnežená vozovka

Zľadovatená vozovka



Trakcia



Suchá vozovka

Pneumatiky Continental Scandinavia na zimnú prevádzku – zvýšená mobilita na suchých, mokrých, zasnežených a zľadovatených vozovkách.
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Vo svojej vlastnej triede.
Existuje niekoľko možností,
ak chcete vybaviť nákladné
vozidlá a autobusy na zimu –
ale len jedna skutočná voľba.
Vývoj pneumatík Continental Scandinavia na zimnú prevádzku vychádza z mnohoročných
skúseností a praktických znalostí získaných vďaka prevádzke týchto pneumatík
v škandinávskych krajinách. Poskytujú maximálnu ovládateľnosť a trakciu na všetkých
zimných vozovkách.
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Ťažké poraziť
cestu.
Pneumatiky označené M + S (Mud + Snow) poskytuju dezén alebo štruktúru, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala
výkon vyšší ako u štandardnej pneumatiky v zasnežených podmienkach.
Pneumatiky s označením Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) poskytujú výkon na zimu, ktorý je otestovaný.
Tieto pneumatiky musia prejsť testami na zasneženej ceste a majú aspoň 25 % lepšiu trakciu než štandardné referenčné
pneumatiky.
Pneumatiky Continental pre zimnú prevádzku prekonávajú požiadavky na M + S, ale tiež výrazne prekračujú požiadavky
na symbol „Three-Peak Mountain Snowflake“ (3PMSF).
Ak idete cez Európu v zime, musíte byť pripravení. Legislatívne požiadavky na zimné pneumatiky a snehové reťaze sa
v jednotlivých európskych krajinách značne líšia. Aby ste si boli istí, že vaše vozidlo je vždy vybavené správnym zimným
vybavením ,pripravuje Continental ročný prehľad rôznych národných požiadaviek.
Pre ďalšie informácie navštívte: http://www.continental-truck-tires.com/winterregulations

Continental Scandinavia vs. štandardné M+S pneumatiky*

Kratšia brzdná dráha
Test:
Brzdenie z 50 km / h na 0 km / h.
Získať čo najlepší kontakt medzi
vozidlom a povrchom vozovky – keď je
sneh, poľadovica, mokro alebo sucho.

Rýchlejšia akcelerácia
Test:
Akcelerácia na rýchlosť 50 km/h
na zasneženej vozovke
Vždy zostať na správnej ceste
– priľnavosť a dôvera. Vysoká
trakcia poskytovaná pneumatikami
Continental na zimnú prevádzku
umožňuje aktívnu jazdu s rýchlejšou
akceleráciou a menej sklzu.

* P orovnanie nezaťaženého 12-t kamiónu, s 5 nápravami, všetky kolesá sú vybavené pneumatikami Continental Scandinavia pre zimnú prevádzku oproti identickému nezaťaženého kamiónu vybaveného štandardnými pneumatikami M + S.
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Ovládateľnosť v zime.
Keď sa zima naozaj zahryzne, tieto pneumatiky sa prehryznú späť. Vzhľadom k svojej
špičkovej technológii lamiel, dizajnu a špecifikám dezénu sa pneumatika doslova
zahryzne do zasneženého povrchu bez toho, aby strácala schopnosť vysokého
kilometrového výkonu.
Špičková technológia lamiel

Jemne štruktúrovaný tvar rebra

Nano interlocking

V zimnom období nie je nič dôležitejšie
ako trakcia. Pneumatiky Continental na
zimnú prevádzku dosahujú takú trakciu
špičkovou kombináciou rôznych typov
lamiel. 3D lamely a špeciálne trakčné
lamely pracujú synergicky. Vzhľadom
na to, že vreckové a 3D lamely udržujú
vynikajúcu tuhosť dezénu, pomáhajú
dosahovať vysoký kilometrový výkon
a nízku spotrebu paliva.

Pneumatiky Continental na zimnú
prevádzku zaisťujú bezpečnosť vďaka
optimálnej priľnavosti. Vysoká hustota
pozdĺžnych a priečnych drážok
umožňuje pneumatike pevne priľnúť
k povrchu vozovky. Tento efekt je ďalej
posilnený vysokým počtom lamiel.

Na zasnežených a zľadovatených
cestách nie je cieľom sa nielen vyhnúť
makro preklzu, ale aj mikro preklzu,
t. j. preklzu jednotlivých blokov. Zmesi
Continental minimalizujú tento efekt,
pretože udržujú pneumatiku vysoko
flexibilnú a adhezívnu pri súčasnom
zabezpečení vysokej odolnosti proti
opotrebovaniu.
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Celoročné technológie –
dve pneumatiky v jednej.
Vaše podnikanie ťaží zo
správnych zimných pneumatík.
Po celé ročné obdobie.
Dve pneumatiky v jednej
Dvojfázový behúň Continental
znamená, ako by ste mali dve
pneumatiky v jednej: dezénová
štruktúra sa mení z viac otvorenej
štruktúry pre bezpečnejšiu
ovládateľnosť do uzavretého dezénu,
ktorý optimalizuje nízky valivý odpor
a výbornú priľnavosť k vozovke. Ak je
zimný dezén opotrebovaný, môžete ho
použiť na prednej či návesovej náprave
s veľmi dobrými vlastnosťami pre
spotrebu paliva v letnej sezóne.

KM Göransson
„Skúšali sme už iné zimné pneumatiky, ale od tej doby, kedy sme naše vozidlá
pred 8 rokmi prvýkrát vybavili zimnými pneumatikami Continental, zostali sme
u nich. Počas zimného obdobia potrebujeme maximálnu trakciu ako v prípade
rozjazdov do kopca. A pneumatiky Continental na zimnú prevádzku nikdy
nesklamú.“
Christian Göransson, majiteľ KM Göransson, Švédsko

Börje Jonsson
„Bez ohľadu na to, kam ma moje trasy zavedú, môžem sa na zimné pneumatiky
Continental plne spoľahnúť. Dobre si spomínam na situáciu minulú zimu, kedy sa
na vozovke náhle vytvorila vrstva ľadu a na nej vrstva sypkého snehu. Zatiaľ čo
všetci ostatní vodiči uviazli a museli nasadiť snehové reťaze, ja som iba zošliapol
plynový pedál a odišiel som. Tým je povedané všetko.“
Mats, vodič Börje Jönsson Ĺkeri AB, Švédsko
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Zmrazte svoje náklady
Zistite, ako vaša firma môže ťažiť zo správnych zimných pneumatík.

Riadenie
a administratíva

Vodič
Amortizácia
vozidla
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29

Údržba
a opravy

Poistenie,
poplatky, dane

13

8

5

Pneumatiky
Palivo

30
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Pneumatiky majú zvyčajne 5% podiel
na nákladoch dopravného fleetu. Avšak
tento 5% podiel priamo či nepriamo
ovplyvňuje veľa ďalších premenných,
napríklad spotrebu paliva alebo údržbu.
Spoločne prispievajú tieto faktory
k výraznému podielu 40 % z celkových
nákladov. Môžeme povedať: počiatočné
investície do pneumatík Continental
na zimnú prevádzku sa rychlo vyplatia
a vytvárajú značné úspory v iných
oblastiach.

Pneumatiky znamenajú 5 %, ale majú vplyv na ďalších 40 % prevádzkových nákladov fleetu.*

Riaďte váš vozový park cez všetky zimné jazdné situácie s inovatívnymi pneumatikami
na zimnú prevádzku Continental Scandinavia. A pamätajte: aj keď sú trakcia a bezpečnosť
vždy na prvom mieste, celkové náklady nemôžu byť posledné.

Zdroj: Medzinárodné štúdie a vlastný prieskum, 2014

Sortiment pneumatík na zimnú prevádzku
Nákladné vozidlá
HSW2 Scandinavia

Conti Scandinavia HS3

Riadená náprava

LI / SI

Riadená náprava

LI / SI

355/50 R 22.5 XL

156 K

265/70 R 19.5

140/138 M

385/55 R 22.5

160 K (158 L)

285/70 R 19.5

145/143 M

315/60 R 22.5 XL

154/150 L

385/65 R 22.5

160 K (158 L)

385/65 R 22.5

164K

315/70 R 22.5

154/150 L (152/148 M)

315/70 R 22.5 XL

156/150L (154/150M)

295/80 R 22.5

152/148 M

315/80 R 22.5

156/150 L (154/150 M)

HDW2 Scandinavia

Conti Scandinavia HD3

Poháňaná náprava

LI / SI

Poháňaná náprava

LI / SI

295/60 R 22.5

150/147 L

265/70 R 19.5

140/138 M

315/60 R 22.5

152/148 L

285/70 R 19.5

145/143 M

275/70 R 22.5

148/145 M

315/70 R 22.5*

154/150 L (152/148 M)

295/80 R 22.5*

152/148 M

315/80 R 22.5*

156/150 L (154/150 M)

HTW2 Scandinavia

Conti Scandinavia HT3

Návesová náprava

LI / SI

Návesová náprava

LI / SI

445/45 R 19.5

160 J

215/75 R 17.5

135/133 K

385/55 R 22.5

160 K (158 L)

235/75 R 17.5

143/141 K (144/144 F)

385/65 R 22.5

160 K (158 L)

245/70 R 17.5

143/141 L (146/146 F)

265/70 R 19.5

143/141J

285/70 R 19.5

150/148 K

Nákladné vozidlá / autobusy

Conti Scandinavia LS3

Conti Scandinavia LD3

Riadená náprava

LI / SI

Poháňaná náprava

215/75 R 17.5

126/124 M

215/75 R 17.5

LI / SI
126/124 M

235/75 R 17.5

132/130 M

235/75 R 17.5

132/130 M

Autobusy

Conti UrbanScandinavia HA3
LI / SI

Poháňaná náprava

LI / SI

355/50 R 22.5 XL

156 K

275/70 R 22.5*

150/145 J (152/148 E)

275/70 R 22.5

152/148E

HSW2 Coach

*K dispozicii taktiež ako ContiRe

Conti UrbanScandinavia HD3

Riadená náprava

HDW2 Coach

Riadená náprava

LI / SI

Poháňaná náprava

LI / SI

295/80 R 22.5*

152/148 M

295/80 R 22.5

154/149M

295/80 R 22.5 XL*

154/149 M

315/80 R 22.5

156/150 L (154/150 M)
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Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
765 02 Otrokovice
www.continental.sk

