Tisková zpráva

Spolupráce s Valtra: Continental oznamuje prvního
zákazníka, který bude používat nové zemědělské pláště
v první výbavě svých traktorů
 Valtra A Series bude od října dostupná s pneumatikami Continental Tractor70 a
Tractor85
 Schválení využití pneu Continental v první výbavě proběhne po rozsáhlém testování
Hanover, September 11, 2018. Continental a výrobce zemědělské techniky Valtra oznamují svoji
budoucí spolupráci. Série A od finského dodavatele zemědělské techniky bude od října dostupná
na pneumatikách Continental Tractor70 a Tractor85. Prodejci i koncoví zákazníci si mohou objednat
pneumatiky Continental jako volbu u komplaktních a sadových traktorů. Pneumatiky jsou k dispozici
od společnosti Valtra Unlimited Studio. Schválení typu OE proběhne po společném testování v
terénu ze strany obou výrobců. "Pro naše severské zákazníky je bezpečnost, produktivita a komfort
na zasněžené i ledové ploše rozhodujícími faktory při nákupu. Navíc evropští zákazníci vždy hledají
nová a pokročilá řešení. To odpovídá přesně novému sortimentu pneumatik Continental, které
poskytují dobrý jízdní komfort na vozovce, stejně tak i vysokou trakci v terénu díky sníženému tlaku
v pneumatikách ", komentuje Marko Ojalehto, produktová manažerka ve společnosti Valtra.
Tractor70 and Tractor85: standardní pneumatiky s inovativní technologií N.flex
Radiální pneumatiky Tractor70 a Tractor85 se vyznačují především inovativní technologií N.flex a a
speciálně vyvinutou technologií jádra patky vinutou z jednoho kusu drátu. Nylonový materiál kostry
je mnohem pružnější a stabilnější než jiné materiály. Výsledkem je lepší tlumení a vysoký komfort
jízdy, díky tomu, že zabraňuje dočasné deformaci pneumatiky - vzniku tzv. plochého místa na
začátku provozu. Dokonce i při vysokém záběru obě tyto nové radiální pneumatiky zajišťují
minimální prokluz a maximální trakci. Pneumatiku lze jednoduše namontovat - díky inovativní
technologii patky.

Konstrukce umožňuje pneumatikám pracovat při nízkých tlacích a tím

v maximální míře chrání půdu i plodiny před poškozením. Pneumatiky jsou od loňského podzimu
vyráběny v novém výrobním závodě v portugalském Lousadu.
Obrázek 1: Valtra A Serie: dostupná s pneu Continental
Valtra A Serie bude od října dostupná s pneu Continental Tractor70 a Tractor85
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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 243 000 pracovníků v 60 zemích.
Divize pneumatik má v současné době více než 24 výrobních a vývojových míst po celém světě. Jako jeden
z předních světových výrobců pneumatik, který zaměstnává kolem 54 000 zaměstnanců, generovala v roce
2017 tržby ve výši 11,3 miliard €. Continental se v oblasti výroby pneumatik řadí mezi technologické leadery a
nabízí širokou řadu produktů pro osobní i nákladní vozy a jednostopá vozidla. Prostřednictvím neustálých
investic do výzkumu a vývoje zásadním způsobem přispívá k zajištění nákladově efektivní a ekologické
mobility zákazníků. Portfolio divize pneumatik obsahuje také služby zaměřené na obchod s pneumatikami a
použití ve flotilách, stejně jako digitální systémy řízení pro pneumatiky nákladních vozidel.
Continental AG je v České republice zastoupen výrobními a prodejními jednotkami v Adršpachu, Brandýse
nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích, Trutnově a Horšovském Týně. 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.
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www.continental.cz
www.continental-corporation.com
www.continental-tires.com

www.continental-specialty-tires.com

