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TOC Europe 2018: Continental představuje novou směs 
Port Plus pro pneumatiky, které se používají na 
překladištích a v přístavech. 
 
 Nová běhounová směs odolná proti prasklinám i oděru - prodlužuje životnost pneumatik 

i v těch nejnáročnějších podmínkách 

 Využití senzorů ContiPressureCheck zvyšuje efektivitu a bezpečnost 
 

 

Hanover/Rotterdam, květen 2018. Další plus v odolnosti proti oděru a životnosti: to je hlavní tahák 

nové běhounové směsi Port Plus od společnosti Continental. Premiéra této novinky proběhne na 

letošním TOC Europe v Rotterdamu – od 12. do 14. Června 2018.  

S motty "Spolehlivé pneumatiky. Inteligentní provoz. Efektivní terminály.” technologická společnost 

Continental představuje novou směs pro svou řadu výrobků konstrukce V.ply. Kromě produktů bude 

prezentován i systém monitorování tlaku pneumatik ContiPressureCheck společně s nadstavbou - 

ContiConnect. Návštěvníci najdou Continental Commercial Specialty Pneumatiky (CST) na stánku 

C26 v Rotterdam Ahoy, hala 1. 

Port Plus: Odolná pneumatika s konstrukcí  V.ply  s delší životností 

Ještě větší, čím dál vyšší a stále rychlejší.  Prázdné kontejnerové manipulátory a stohovače pro 

nakládku a vykládání kontejnerů při své práci často zvedají náklad na jednom místě. Pneumatika se 

při této činnosti velmi rychle zahřívá a zvyšuje se tím opotřebení pneumatiky. Nová směs Continental 

Port Plus redukuje zahřívání pneumatiky, snižuje opotřebení a hlavně – podstatně prodlužuje 

životnost pláště. " Vloni – během testů těchto pneumatik s novou směsí – jsme u některých našich 

zákazníků zaznamenali dokonce dvojnásobnou životnost pneumatik," říká Julian Alexander, 

produktový manažer pro segment Material Handling CST ve společnosti Continental. 

Digitalizace: ContiPressureCheck a ContiConnect pro ještě větší efektivitu a bezpečnost 
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Bezpečnost a efektivita – dva klíčové faktory úspěchu v oblasti dopravy na překladištích a 

přístavech.  Nízký tlak vzduchu v pneumatikách je stále častou příčinou defektů.  Pro zajištění 

správného tlak a teploty pneumatik vyvinul Continental systémy monitorování tlaku pneumatik 

ContiPressureCheck (který je řešením ideálním pro jednotlivé vozidla)  a ContiConnect (který je 

naopak ideálním řešením pro manažery firemních flotil). Senzory pneumatik jsou jádrem obou 

systémů. Inteligentní snímače neustále měří teplotu i tlak uvnitř pneumatiky a poskytují data, která 

jsou přenášeny dále: buď v kabině řidiče, nebo třeba na webovém portálu, se kterým pracuje správce 

vozového parku. Kromě toho, systém dokáže aktivně upozornit na stav pneumatiky, který potřebuje 

okamžitou akci – například dohuštění.  

Obrázek 1: Port směs pro pneumatiky konstrukce V.ply   

Nová směs  Port Plus prodlužuje životnost pneumatik i v těch nejnáročnějších podmínkách.  

Continental AG Continental vyvíjí pokrokové technologie a nabízí služby pro udržitelnou a provázanou 

mobilitu lidí a jejich majetků. Technologická společnost založená roku 1871 nabízí bezpečná, účinná, 

inteligentní a cenově dostupná řešení pro vozidla, stroje, dopravu a přepravu. V roce 2017 dosáhla společnost 

Continental předběžného obratu 44 miliard eur a v současné době zaměstnává více než 240 000 pracovníků 

v 61 zemích. 

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 54 000 zaměstnanců, generoval v roce 2017 tržby ve výši 11,3 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. 

Kontakty pro média 

 
Continental Barum s.r.o. 
Ing. Magda Nagy 
Marketing Communication  
E-mail: magda.nagy@continental.cz 
Tel.: 577 513 163 
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Odkazy 

www.continental.cz  
www.continental-corporation.com 

 
 

 

Od 25. května 2018 platí nový zákon o ochraně osobních údajů GDPR. Tato tisková zpráva Vám byla zaslána 
(e-mailem nebo prostřednictvím služby Inxmail) na základě toho, že se nacházíte v databázi novinářů a dalších 
povolaných osob společnosti Continental Barum s.r. o..  V této databázi se nachází pouze Vaše osobní údaje, 
které jsou volně dostupné z veřejných zdrojů: jméno a  e-mailová adresa. Continental Barum s.r.o.. vede 
databázi jako správce osobních údajů za účelem informování novinářů a dalších povolaných osob o tiskových 
zprávách a jiných relevantních informacích a sděleních. Nepřejete-li si dostávat od naší společnosti tyto 
informace, můžete se z databáze tiskových kontaktů kdykoliv  odhlásit e-mailem: magda.nagy@continental.cz 
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