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Slavíme výročí: 90 let od první zemědělské pneumatiky 
Continental 

 

• Continental uvedl na evropský trh první zemědělskou pneumatiku už v roce 1928 

• 1928 - 2018: neustálé inovace zemědělských plášťů Continental udávají trendy 

• Další významné rozšíření nabídky je v plánu v následujících letech 
 

15. října 2018.  

Continental slaví významné výročí! Před devadesáti lety uvedl na trh první pneumatiku pro traktory! 

To, co se v roce 1928 zrodilo jako inovativní produktová idea, se v následujících desetiletích 

transformovalo ve velmi úspěšný produkt v mnoha evropských zemích. Inovace - jako byly např. 

traktorové pneumatiky T2 a T4 z dvacátých a třicátých let minulého století nebo zemědělský plášť 

AS z roku 1955, jsou tím, co je pro firemní tradici typické.  Continental nyní pokračuje v této zavedené 

tradici novými prémiovými radiálními pneumatikami s inovativní konstrukcí – jako např. flexibilní 

technologie kostry N.flex nebo D.fine technologie zajišťující ideální tvar záběrového zubu. 

"Během posledních devadesáti let jsme opakovaně dokázali, že zemědělci na celém světě se mohou 

na Continental spolehnout.  Jsme partner, který se jim snaží nabídnout inovativní a efektivní řešení," 

říká Enno Straten, šéf obchodu se speciálními plášti (CST) společnosti Continental. " Mega-trendy 

dnešní doby – např. digitalizace, konektivita a automatizace - výrazně mění zemědělský sektor a 

každodenní práci zemědělců. Produktivita zemědělských strojů, včetně výběru vhodných pneumatik, 

hraje v této oblasti klíčovou roli. A proto budeme i v budoucnu nadále rozvíjet a rozšiřovat portfolio 

zemědělských pneumatik. " 

Inovátoři už od počátku 

Příběh zemědělských pneumatik značky Continental začal v roce 1928, kdy byla na evropský trh 

uveden první traktorový plášť T2 (AS).  Pouhé 4 roky poté přišel následník – plášť T3 AS, který 

zákazníky uchvátil optimalizovaným dezénem a lepším trakčním výkonem. Další revoluce od značky 

Continental na tomto trhu přišla opět v roce 1938: jako první výrobce zemědělských pneumatik v 

Německu se Continental rozhodl, že u nové pneumatiky T4 AS nebude propojovat jednotlivé bloky 

dezénu. A od té doby byl dezén zemědělských pneumatik ve středové části rozdělený – což zajišťuje 

větší trakci.  A konečně, v roce 1955 přichází na trh opravdu robustní pneumatika s vysokou 
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přilnavostí – Continental Farmer (AS). Nový dezén s vylepšenými samočistícími vlastnostmi 

dokázal oproti předchůdci zvýšit trakci na všech typech povrchů o dalších 20%.  

 

Rozšiřování na mezinárodní trhy a prodej licence CGS / Mitas 

Continental rozšiřovala své podnikání na mezinárodní úrovni do konce 20. století, trhy v Severní 

Americe a Evropě se soustředily zejména na expanzi. V roce 2004 byl segment zemědělských 

pneumatik prodán v důsledku koncentrace podnikání koncernu jako celku. V průběhu tohoto prodeje 

získala společnost CGS / Mitas licenci na výrobu a marketing zemědělských pneumatik pod značkou 

Continental. Vývoj a prodej produktů a řešení ze segmentu Continental Automotive pokračoval dál 

v růstu. A nadále se zvyšovala i poptávka po zemědělských pneumatikách značky Continental. 

 

2017: Úspěšný příběh má pokračování 

 

V roce 2016 získal Continental své ochranné známky spojené se zemědělskými plášti zpět a o rok 

později se na trh vrátil i s novým produktem -  radiálními pneumatikami Tractor70 a Tractor85. Obě 

pneumatiky pocházejí z vlastní výroby: vyrábějí se v novém výrobním závodě v Lousadu v 

Portugalsku. Pneumatiky jsou typické svou extrémní robustností a odolností a současně zaručují 

vysoký komfort při jízdě, ochranu půdy a tažnou sílu. Oba pláště jsou vybaveny inovativní 

patentovanou technologií N.flex, která díky použití zcela nového nylonu zvyšuje absorpci a tlumení 

nárazů. V srpnu 2018 přidal Continental do svého portfolia novou radiální pneumatiku TractorMaster 

s technologií D.fine, díky níž se zákazníci obouvající 65% řady mohou těšit na masivní dezén 

s velkou styčnou plochou. A pokračujeme v rozšiřování nabídky – v roce 2019 nabídneme 

zemědělcům celkem 100 variant zemědělských plášťů.  

Fotografie 

Foto 1: Začátek legendy 

Continental vyrábí první agro pneumatiku: T2. 

Foto 2: Inovace v dezénu 

T4 AS – první agro pneumatika s nepropojenými bloky dezénu.  
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Foto 3: Nový start po 13 letech 

V roce 2017, Continental hlásí návrat do zemědělského sektoru. Pneumatiky Tractor70 a 

Tractor85 jsou vyráběné v novém závodě v portugalském  Lousadu.  

 

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. 

 

Kontakty pro média 

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

Press portal: 
www.continental-press.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 

http://www.continental-presse.de/


 

 
 
   
 
 

 

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.  

 

Odkazy 

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

www.continental-specialty-tires.com  
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