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Zemědělské pneumatik:  Continental odhaluje jméno 
nové série pneumatik s číslovkou 65 pro traktory a 
kombajny.  
 

 Continental rozšíří řadu zemědělských radiálních pneumatiky v sérii 65: 

TractorMaster a nový CombineMaster pro kombajny.  

 První rozměry budou k dispozici již od července 2018 

 

Hanover, 5. března 2018. Continental rozšiřuje portfolio radiálních plášťů pro zemědělskou 

techniku. Technologická společnost Continental již zveřejnila názvy nových pneumatik. 

TractorMaster a doplní již zavedené produkty Tractor70 a Tractor85. Navíc, Continental 

uvede na trh pneumatiku pro kombajny v rozměru 800/65R32 178 A8, která se bude 

jmenovat  CombineMaster.  

 

Nové názvosloví pneumatik je v souladu s konceptem jmen i ostatních pneumatik 

Continental pro použití mimo silnici: stejně jako u EM pláštů jméno propojuje vozidlo, na 

které jsou pneumatiky využívány,  s koncovkou “Master”.   

 
Texty k obrázkům 

Obr. 1: Continental Zemědělské pneumatiky 

Continental odhaluje jména nových pneumatik série 65 pro traktory a kombajny.  

 

Obr. 2: Continental TractorMaster 

TractorMaster je zdokonalená pneumatika série 65  

 

Obr. 3: Continental CombineMaster 

CombineMaster pro kombajny bude uveden v rozměru 800/65R32 178A8. 

 

 

Tisková zpráva 



 

   
  

 

 

 

 
Continental  

Continental se zabývá vývojem inteligentních technologií pro přepravu osob i zboží. Mezinárodní výrobce 
pneumatik, dodavatel pro automobilový průmysl a průmyslový společník nabízí vždy spolehlivá, bezpečná, 
pohodlná a dostupná řešení podle požadavků svých partnerů a klientů. Pět divizí společnosti – Podvozky & 
Bezpečnost, Interiéry, Motory, Pneumatiky a ContiTech – dosáhlo v roce 2017předběžného obratu ve výši 44  
miliard eur a v současné době zaměstnává více než 233 000 zaměstnanců v 56 zemích světa. 

Divize pneumatik má v současné době více než 24 výrobních a vývojových míst po celém světě. Široká řada 
vyráběných produktů i neustálé investice do výzkumu a vývoje zásadním způsobem přispívají k zajištění 
nákladově efektivní a ekologické mobility zákazníků. Jeden z předních světových výrobců pneumatik, 
který zaměstnává kolem 52 000 zaměstnanců, generoval v roce 2016 tržby ve výši 10,7 miliard €.  

Continental AG je v České republice zastoupen výrobními a prodejními jednotkami v Adršpachu, Brandýse 
nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově. Slovenskou republiku zastupují 
výrobní závody Púchov, Zvolen, Partizánske a Dolné Vestenice. Celkem v Česku a na Slovensku koncern 
Continental AG zaměstnává na 19 000 pracovníků. V rámci českého trhu patří do portfolia společnosti 
Continental Barum s.r.o. pneumatiky Continental, Barum, Uniroyal, Semperit, Matador a General Tire. 
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E-mail: magda.nagy@continental.cz 
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