Tisková zpráva

Continental rozšiřuje nabídku pro pevné dampry:
RDT-Master se směsí odolnou proti průrazu
• Směs odolná proti proražení vyvinutá speciálně pro použití na hrubých a abrazívních
površích
• Nové směs doplňuje standardní variantu směsi pro RDT-Master
Otrokovice, březen, 2019. Continental dále rozšiřuje portfolio pneumatik pro stavební a těžební
průmysl. Tato technologická společnost nedávno uvedla na trh novou směs pro svůj produkt RDTMaster, který je určen pro použití na pevných damprech. Tato směs, která je odolná proti průrazu,
je vyvinutá zejména pro použití na hrubých a abrazívních površích. Tedy všude tam, kde se
pneumatiky pohybují po ostrém štěrku a kamení.
RDT-Master CR s novou směsí, která zajistí jak odolnost proti průrazu, tak dlouhou životnost.
Nároky na off-road pneumatiky neustále rostou – zejména pro stroje, které se používají v těžebním
či stavebním průmyslu. Pneumatiky se současně musí individuálně přizpůsobit danému použití.
Dezén RDT-Master cut-resistant (CR) byl vyvinutý speciálně pro použití na pevných damprech. Tato
vozidla jsou často používána v náročném terénu, kde je zásadní zejména odolnost proti průrazu a
průřezu pneumatik. Díky nově vyvinuté polymerové směsi na bázi vysoce syntetického kaučuku a
vybraným komponentům nabízí RDT-Master CR odolnost proti opotřebení a ochranu proti průrazu
při zachování dobré úrovně odvodu tepla.
Nová RDT-Master doplňuje řadu EM plášťů ve značce Continental
RDT-Master CR, která je v současné době k dispozici, vyniká ochranou kostry proti poškozením
průrazem. Inovativní otevřený dezén ramena pneumatiky zaručuje dobré samočisticí vlastnosti i
lepší trakci. Nová směs doplnila standardní směs pro RDT-Master, která je nejvhodnější pro použití
na různých površích.
Druhá verze dezénu RDT-Master ST (standard) – obsahuje vyváženou směs, která zajišťuje delší
životnost pláště než dezén RDT-Master CR, který má však větší odolnost proti průrazu.
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Obr. 1: RDT-Master CR
RDT-Master je nyní dostupná v provedení odolném proti průrazu
Obr. 2: RDT-Master CR
Nová směs odolná proti průrazu – polymery na bázi syntetického kaučuku.
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 2018 dosáhla společnost Continental
předběžného obratu 44,4 miliardy eur a v současné době zaměstnává okolo 244 000 pracovníků v 61 zemích
světa.
Divize pneumatik má v současnosti 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 miliardy €. 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
jejich 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. Na českém trhu patří do portfolia
společnosti Continental Barum s.r.o. pneumatiky Continental, Barum, Uniroyal, Semperit, Matador a General
Tire.
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