Tisková zpráva

Spolupráce: Continental a Toyota Material Handling


Elektrický vysokozdvižný vozík Toyota Traigo80 je už z výroby dodáván na
plnopryžovém kole Continental SC20+



Toto kolo spojuje nejvyšší kilometrový výkon s nízkou spotřebou energie – což
je pro elektrické vysokozdvižné vozíky ideální kombinace.

Otrokovice, červen 2018. Continental a Toyota Material Handling oznámili spolupráci. Všechny
vysokozdvižné vozíky Traigo80 jsou od dubna 2018 standardně vybaveny plnopryžovými koly
Continental SC20+. "Rozhodnutí o změně používaných kol je reakcí na zpětnou vazbu od
zákazníků. Ti vyžadují pružnější a vysoce odolná plnopryžová kola", říká Giorgio Polonio,
generální ředitel společnosti Toyota Material Handling Manufacturing Italy. "Tyto vlastnosti jsou
obzvlášť důležité pro řadu Traigo80, který je určen pro intenzívní použití uvnitř i venku".
SC20+
SC20+ snižuje nejen náklady na servis a údržbu, ale také spotřebu energie vysokozdvižných
vozíků. "SC20+ spojuje to nejlepší ze dvou světů: nejen že nabízí dlouhý motohodinový výkon, ale
také šetří cennou energii i na abrazivních površích," říká Julian Alexander, produktový manažer
Material Handling společnosti Continental. Kolo má novou běhounovou směs, která kombinuje
motohodinový výkon s nízkým valivým odporem. Je odolné proti opotřebení a proražení. Obzvlášť
vyniká při intenzívním využívání uvnitř i venku na nerovných površích – jako dlažební kostky nebo
zámková dlažba.

Obrázek 1: Toyota Traigo80 s Continental SC20+
Toyota Traigo80 s koly Continental SC20+ na Hannover Messe.
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-2Continental 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.
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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.

