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Valtra SmartTour: Continental Oficiální Partner této 
akce  
 

• Traktory, které se zúčastní oficiální  výroční 5. SmartTour, budou vybavené zemědělskými 

plášti TractorMaster  

 

Hanover/Suolahti, 17. ledna 2019. Continental je partnerem finského výrobce zemědělské techniky 

Valtra: technologická společnost podpoří letošní Valtra SmartTour. Traktory, které vyrazí na tuto 

SmartTour, budou vybavené pneumatikami Continental TractorMaster. Continental také na všech 

místech konání SmartTour vystaví kompletní portfolio svých zemědělských plášťů – počínaje již 

zavedenými produkty Tractor70 a Tractor85, které v sobě nesou celou řadu technologických inovací. 

Patentovanou technologií N.flex, která využívá speciální nylon se zvýšenou elasticitou pro  větší 

pružnost kostry  počínaje, novou konstrukcí patky vinuté z jednoho kusu lana, která zjednodušuje 

obouvání na ráfek, konče.  Samozřejmě, bude vystavena i novinka letošního roku: TractorMaster, 

pneumatika pro vysoce výkonné zemědělské stroje a pro použití jak na poli, tak na silnicích. 

Continental a Valtra  pokračují ve spolupráci i v oblasti první výbavy: Série  A od dceřinné společnosti 

Valtra  AGCO přijíždí k zákazníkům už od října 2018 na pneumatikách Tractor70 aTractor85.  

Valtra SmartTour: 20 Evropských zemí, více než 30.000 km 

Výroční roadshow zemědělské techniky Valtra vyrazí na dlouhou cestu. Přes 20 evropských států 

ujede více než 30.000 km! Na každé zastávce budou mít zákazníci i fanoušci obou značek šanci 

zažít nejen interaktivní prezentaci, ale budou si moci i osobně vyzkoušet novou generaci traktorů 

A, N, T a S. Valtra SmartTour startuje už v lednu 2019.   

 “Máme radost, že Continental se stal oficiálním partnerem právě letošní Valtra SmartTour. Tato 

dlouhá roadshow bude jedinečnou šancí poznat zákazníky – a zároveň dát zákazníkům možnost 

vyzkoušet nové stroje a pneumatiky a probrat, jak naše nová řešení pomáhají jejich každodenní 

práci a podnikání”, říká Samuel Hardy, manažer Valtra SmartTour.  

 

Tisková zpráva 
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TractorMaster: Nová pneumatika s d.fine technologií 

Všechny traktory, které pojedou SmartTour (série A, N, T i S), budou vybavené pneumatikami 

Continental TractorMaster. Tato pneumatika je absolutní novinkou v zemědělském portfoliu 

prémiové značky a využívá celou řadu technologických inovací – od N.flex technologie kostry, 

která využívá nový vysoce elastický nylon pro vyšší odolnost kostry, až po speciální D.fine 

technologii, která zajišťuje dezénu TractorMaster celou řadu odlišností: charakteristický mírný 

úklon záběrového zubu, který zajistí plynulejší odvalování pláště, masívnost díky které narostla 

kontaktní plocha v porovnání s jinými prémiovými produkty o 5%.  V neposlední řadě je důležitá i 

větší výška záběrového zubu nebo překryv záběrových zubů ve středové části dezénu, který přispívá 

k lepšímu komfortu při jízdě na silnici.  

 

Obrázek 1: Traktory pro Valtra SmartTour: na pneumatikách Continental TractorMaster 

Připraven vyrazit: Traktor Valtra A114 na pneu Continental TractorMaster 

 

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 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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Kontakty pro média 

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

 

Odkazy 

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

www.continental-specialty-tires.com  
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