
Opony pod stałą kontrolą. 
Cyfrowe systemy monitorowania 
stanu ogumienia zapobiegają  
nieprzewidzianym awariom. 

www.conticonnect.pl



 

Awarie stanowią poważny problem – dzięki cyfrowym  
systemom monitorowania stanu ogumienia eksploatacja  
Twoich pojazdów stanie się bardziej rentowna i bezpieczna. 

Problemy z oponami są częstą przyczyną awarii pojazdów użyt-
kowych. Kłopoty mogą zacząć się od powolnej utraty ciśnienia 
w oponie. Jeśli problem nie zostanie zauważony, może dojść 
do awarii i uszkodzenia pojazdu. Jeśli chcesz, by Twoja firma 
działała bez przeszkód, dbaj o stan opon w swoich pojazdach. 
 
Systemy ContiPressureCheck™ oraz ContiConnect™ zapew-
nią dokładne informacje o stanie ogumienia, oraz pomogą  
uniknąć nieplanowanych przestojów, niebezpiecznych 
awarii oraz innych problemów, którym można z łatwością 
zapobiec. 

Każdy menedżer floty dąży 
do maksymalizacji czasu pracy 
sprzętu oraz do osiągnięcia jak 
największej wydajności kosztowej. 
Podejmujemy to wyzwanie.

Poznaj korzyści wynikające ze stosowania 
cyfrowych systemów monitorowania stanu 
ogumienia w pojazdach użytkowych.
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Wyższy poziom bezpieczeństwa, podwyższona trwałość 
opony oraz wyjątkowo niskie koszty eksploatacji – dzięki 
cyfrowym systemom monitorowania firmy Continental, 
to Ty zawsze zachowujesz pełną kontrolę. 

ContiPressureCheck™ zapewnia kierowcy precyzyjne infor-
macje o stanie ogumienia nieustannie monitorując ciśnienie 
i temperaturę opon za pomocą zamontowanych w nich czuj-
ników. System wyświetla dane w kabinie i ostrzega kierowcę 
zanim problem stanie się poważny. ContiPressureCheck™ jest 
kompleksowym, zorientowanym na potrzeby kierowcy syste-
mem, który można stosować zarówno w pojedynczych pojaz-
dach jak i w ciągnikach z naczepami. Można go również inte-
grować z rozwiązaniami telematycznymi oferowanymi przez 
inne firmy.

ContiConnect™ to system, który przenosi cyfrowe monito-
rowanie ogumienia na kolejny poziom, umożliwiając jedno-
czesne monitorowanie wielu pojazdów. Dzięki niemu zarzą-
dzający flotami mogą zapomnieć o ręcznym wykonywaniu 
niezbędnych czynności obsługowych – system podpowie im,  
kiedy staną się one niezbędne. Problemy z ogumieniem 
są identyfikowane natychmiast po powrocie do bazy.

Zaprojektowane  
tak, byś zawsze miał 
pełną kontrolę. 
Nad pojazdem,  
który prowadzisz,  
lub nad całą flotą.
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Powolna utrata ciśnienia w ogumieniu  
może podnieść ciśnienie kierowcy.  
Spokojnie – teraz możesz wygodnie  
poradzić sobie z tym problemem.
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Zaprojektowany dla pojazdów. 
Kierowców. Dla Ciebie.
System monitorowania stanu opon.  
Tak wszechstronny, jak Twoja firma.
Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem jednej  
ładowarki, czy też dużej floty pojazdów ciężarowych,  
cyfrowe systemy monitorowania ogumienia  
ContiConnect™ oraz ContiPressureCheck™  
zapewnią kierowcom, menedżerom flot  
oraz pracownikom warsztatów wszelkie  
narzędzia niezbędne do zapewniania  
płynnego działania firmy. System  
można dowolnie rozbudować  
i dostosować do wymagań  
szerokiej gamy użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCY
W kabinie, dokładnie na czas
System ContiPressureCheck™ zapewnia 
kierowcy ciągły dostęp do informacji 
wyświetlanych na monitorze  
(dla urządzeń Android z systemem 
Bluetooth) i ostrzega go  
na wczesnym etapie  
wystąpienia danego  
problemu.

OPTYMALIZACJA CYKLU ŻYCIA
Liczy się ostateczne rozliczenie
Zbyt niskie ciśnienie lub przegrzanie ogumienia są przyczyną  
niemal 90% awarii opon. Zoptymalizuj cykl życia ogumienia dzięki  
odpowiednim narzędziom diagnostycznym!

DOSKONAŁE PARAMETRY 
Liczy się czas bez awarii
Wyższa sprawność i obsługa  
przeprowadzana tylko wtedy,  
kiedy jest konieczna – a tym  
samym wyższe zyski! 
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INTELIGENTNA OPONA
Precyzyjne informacje
Dzięki inteligentnemu ogumieniu  
uzyskasz dokładne informacje  
o stanie każdej opony – poziom 
ciśnienia i temperatury jest nieustannie 
monitorowany. Czujniki mogą być 
montowane w oponach fabrycznie,  
lub dodane do nich na dowolnym  
etapie eksploatacji.

PRZESYŁANIE DANYCH
Szczegółowe dane diagnostyczne prezentowane  
w formie cyfrowej
Każda inteligentna opona przesyła szeroką gamę informacji  
– dzięki temu możesz wykrywać problemy w czasie rzeczywistym, 
po powrocie do bazy, lub w trybie online.

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
Obniż koszty
Jeśli chodzi o koszty paliwa, warto pamiętać o tym,  
że znajdujące się w dobrym stanie opony znacząco 
wpływają na niższe zużycie paliwa w skali całej floty. 

PORTAL INTERNETOWY
Dokładność i kompleksowość
Przeglądaj raporty, dane statystyczne, śledź parametry opony. 
Portal internetowy pozwala wygodnie monitorować stan 
ogumienia. Jest to szczególnie przydatne w zarządzaniu  
dużymi flotami.

OPTYMALIZACJA SERWISOWA
Zachowaj kontrolę nad kosztami obsługi
Zapomnij o ręcznych, rutynowych kontrolach 
– teraz czynności obsługowe mogą być 
wykonywane dokładnie wtedy, kiedy są 
niezbędne – zarówno w pojedynczych 
pojazdach, jak i w całych flotach. 
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Przy ciśnieniu zaniżonym o 20%,  
trwałość karkasu spada aż o 30%.  
Utrzymywanie właściwego ciśnienia  
powietrza ogranicza zużycie opony  
i pozwala uniknąć awarii!

Cyfrowe systemy monitorowania stanu ogumienia 8



Czujnik – trwały i gotowy do drogi
Opony stanowią jeden z największych składników kosztów 
ponoszonych przez właścicieli flot. Utrzymywanie właściwego 
ciśnienia w ogumieniu pozwoli zwiększyć trwałość bieżnika 
i sprawi, że karkas będzie mógł przejść więcej operacji ponow-
nego bieżnikowania. Czujniki montowane w oponach stanowią 
serce systemów ContiPressureCheck™ oraz ContiConnect™. 
Nieustannie monitorują poziom ciśnienia i temperatury we-
wnątrz opony – są zamontowane w miejscu najlepiej nadają-
cym się do pomiaru danych. Inteligentne opony są dostępne 
zarówno w wersji z czujnikiem zamontowanym fabrycznie, 
jak i do samodzielnego montażu. 

Inteligentne koło.  
Z zamontowanym wewnątrz 
czujnikiem. 
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Cyfrowe systemy. 
Niezwykły poziom 
precyzji. 

Zarządzaj całym cyklem życia produktu 
Portal internetowy ContiConnect™ pozwala menedże-
rom floty wygodnie odczytywać ostrzeżenia o zbyt 
niskim ciśnieniu powietrza, śledzić zmiany odczytów 
w czasie rzeczywistym oraz analizować szczegółowe 
raporty i dane analityczne. Po wykryciu zbyt niskiego 
ciśnienia lub zbyt wysokiej temperatury otrzymasz 
stosowne ostrzeżenie, by móc szybko zareagować 
na problem. 

Stacja ContiConnect™ Yard Reader gromadzi 
wszystkie dane o oponach natychmiast po powrocie 
pojazdu do bazy. Stacja Yard Reader w sposób bez-
przewodowy odczytuje dane z czujników i przesyła je 
do ContiConnect™ za pomocą sieci komórkowej.

ContiConnect™ Live zapewnia menedżerowi floty 
dostęp do przedstawianych w czasie rzeczywistym 
danych o ciśnieniu i temperaturze, które są dostęp-
ne w portalu internetowym, bez względu na aktualną 
pozycję pojazdu.

11



Składniki.  
Twojego sukcesu.

Zarządzając cyklem życia opon, 
możesz pozostać przy tradycyjnych, 
prowadzonych według określonych 
procedur czynnościach obsługowych 
i mieć nadzieję, że wszystko będzie 
w porządku.

Czujnik w oponie 

Montowany na warstwie butylowej. 
Instalowany fabrycznie, lub w dowolnym 
momencie eksploatacji.
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System monitorowania stanu opon dostoswany do Twoich  
indywidualnych potrzeb 
Cyfrowe rozwiązania z zakresu monitorowania stanu opon oferowane przez firmę 
Continental można dostosować do różnych wymagań klientów. ContiPressureCheck™ 
oraz ContiConnect™ to systemy o modułowej budowie, których komponenty różnią się 
w zależności od wielkości obsługiwanej floty i potrzeb poszczególnych firm.

Możesz też skorzystać z zalet cyfrowego  
systemu monitorowania stanu ogumienia  
– zapewniając tym samym całej flocie  
maksymalny poziom rentowności.

Centralny sterownikStacja Yard Reader

Ekran

Portal ContiConnect

Czytnik ręczny HHT

Montowany w pojeździe sterownik odbie-
ra sygnały, dokonuje oceny danych oraz 
wyświetla stan opon na ekranie lub za po-
mocą systemu telematycznego.

Zapewniający łączność komponent, który 
bezprzewodowo odczytuje dane z czujni-
ka w oponie powracającego do bazy po-
jazdu.

Informacje przedstawiane w kabinie kie-
rowcy w czasie rzeczywistym.

Wykorzystujący standardową przeglądar-
kę internetową interfejs zapewniający do-
stęp do informacji, danych statystycznych 
i raportów.

Stosowany do inicjalizacji systemu oraz 
bezprzewodowego odczytu danych z czuj-
ników.
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Wyświetlacz  
ContiPressureCheck™

Centralny sterownik

Czujnik w oponie

Inteligentna opona

Czytnik ręczny HHT

Stacja Yard Reader

Skrzynka telematyczna

Antena Bluetooth

Okablowanie

Integracja z pokładowym 
systemem telematycznym 
– własny system

Integracja z pokładowym  
systemem telematycznym  
– system Android

Portal internetowy  
ContiConnect™ 

Integracja z platformą 
firmy zewnętrznej

Pamiętaj, że najbardziej liczy się  
efekt końcowy. 

ContiPressureCheck™
Monitorowanie ciśnienia i temperatury w pojedynczych pojazdach

Samodzielny

System monitorowania ciśnienia w ogumieniu 
dla pojedynczych pojazdów, pozwalający kierowcy 
kontrolować ciśnienie na stanowiącym element 
systemu ekranie.

  komponent obowiązkowy   komponent opcjonalny

System monitorowania ciśnienia w ogumieniu 
dla pojedynczych pojazdów, który może być  
zintegrowany z pokładowym systemem 
telematycznym.

Zintegrowany
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Wyświetlacz  
ContiPressureCheck™

Centralny sterownik

Czujnik w oponie

Inteligentna opona

Czytnik ręczny HHT

Stacja Yard Reader

Skrzynka telematyczna

Antena Bluetooth

Okablowanie

Integracja z pokładowym 
systemem telematycznym 
– własny system

Integracja z pokładowym  
systemem telematycznym  
– system Android

Portal internetowy  
ContiConnect™ 

Integracja z platformą 
firmy zewnętrznej

Kup idealny system monitorowania 
stanu ogumienia firmy Continental.

ContiConnect™
Monitorowanie ciśnienia i temperatury w wielu pojazdach

Yard Live

Rozwiązanie pozwalające na zdalne 
monitorowanie ciśnienia w ogumieniu 
wielu pojazdów, które regularnie 
powracają do punktu pomiaru.

Rozwiązanie pozwalające na zdalne 
monitorowanie ciśnienia w ogumieniu 
wielu pojazdów, bez względu na ich 
lokalizację.
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Continental Opony Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18, bud. 16C

02-092 Warszawa

www.conticonnect.pl


