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Filolar için yolda kalma süreleri ciddi bir sorundur- dijital lastik 
izleme sistemi ile daha karlı ve güvenli sürüşü deneyimleyin.

Lastik kaynaklı sorunlar, ticari araçların arıza nedenlerinin başında 
gelir. Genellikle lastik hava basıncı kaybıyla birlikte sorunlar 
başlar, bu fark edilmezse lastik arızasına yol açabilir. 
 
ContiPressureCheck™ ve ContiConnect™ size lastiklerinizin 
durumu hakkında doğru bilgi verecek; beklenmeyen duruş 
sürelerinin, tehlikeli lastik sorunlarının ve önlenebilir lastik 
arızalarının önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

Zorlukları aşın.
Filonuzun maliyetlerini ve yolda 
kalma süresini azaltın.

Ticari araçlar için dijital lastik izleme 
sisteminin faydalarını keşfedin, işinizin 
sürekliliği için lastiklerinizin ömrünü uzatın.
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Continental’in dijital lastik izleme sistemi ile daha 
uzun lastik ömrü, düşük çalışma maliyetleri ve artan 
güvenli sürüş.

ContiPressureCheck™, lastik hava basıncı ve sıcaklığını 
izleyerek sürücüleri lastiklerin durumu hakkında 
bilgilendirir. Sürücü kabinine yerleştirilen ekran sayesinde 
durum kritik hale gelmeden önce sürücü lastiğin durumu 
hakkında uyarılır. ContiPressureCheck™,  üçüncü parti 
telematik çözümlere entegre edilebilen, sürücü odaklı bir 
sistemdir.

ContiConnect™ çok sayıda aracın lastik hava basıncı 
ve sıcaklık bilgilerini filo yöneticisinin erişimine sunar.  
Belirlenen kontrol noktalarına düzenli olarak dönen 
çok sayıda aracın lastik basıncını aynı anda tespit eder. 
Servis süresini azaltarak, yerinde ve gerektiğinde bakım 
yapabilme olanağı sunar.

Kontrol sizde 
olsun. 
Hem araçlarınız 
hem de bütçeniz 
kontrol altında. 
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Fark edilmeyen lastik hava kaybı 
tehlikeli sonuçlara yol açabilir.
Lastiklerinizi izleyin. Ve kolayca 
sorunların üstesinden gelin.
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İş makineleri, kamyonlar ve 
sizin için geliştirildi. 
Lastik izleme sistemi, işiniz kadar çok yönlü 
İster tek bir iş makinası, ister kamyonlardan 
oluşan büyük bir filo işletin: ContiConnect™ 
ve ContiPressureCheck™ ile dijital lastik izleme 
sistemi sürücülere, filo yöneticilerine ve bakım 
personeline iş akışını devam ettirmeleri için 
bilmeleri gereken her türlü bilgiyi sağlar. 
Bu sistemler farklı ihtiyaçlarınıza göre 
şekillendirilebilir.

SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ
Anlık bilgi aktarımı
ContiPressureCheck™, kabin içi ekran 
(veya Bluetooth bağlantılı Android 
cihaz) üzerinden sürücüye sürekli 
gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak 
sorunlar ortaya çıkmadan önce 
uyarıda bulunur. 

ARTAN LASTİK ÖMRÜ
Maksimum performans
Tüm lastik arızalarının %90’ı düşük hava basıncı veya aşırı 
ısınma kaynaklıdır  –  zamanında doğru teşhisle lastiğinizin 
ömrünü uzatın!

ÜST DÜZEY PERFORMANS 
Karınızı arttırın
Artan sürüş, azalan yolda kalma 
süresi ile karınızı arttırın. 
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AKILLI LASTİK
Lastiğiniz size bilgi versin
Akıllı lastiklerle, lastik basıncı ve sıcaklığı 
hakkında sürekli olarak bilgi edinebileceksiniz. 
Sensörler yeni lastikte montajlı olarak gelebilir 
veya hizmet ömrü boyunca lastiğe herhangi 
bir zamanda takılabilir. 

VERİ TRANSFERİ
Ayrıntılı dijital arıza tespiti
Akıllı lastikler zengin bir bilgi akışı sunar. 
Yerinde veya online olarak sorunları anında tespit edin.

YAKIT TASARRUFU
Maliyetleri aşağıya çekin
Doğru bakım yapılan lastikler filonuzun 
yakıt tüketimini azaltır.

WEB PORTALI
Doğru ve yerinde kararlar alın
Web portalı üzerinden raporları görüntüleyin, analizlere 
ulaşın, lastik performansını takip edin. Özellikle büyük 
filoları rahatlıkla izleme olanağı sağlar.

SERVİS OPTİMİZASYONU
Bakım masraflarınızı azaltın
Servis süresini azaltarak, yerinde ve 
gerektiğinde bakım.  
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Hava basıncı %20 düşük olan 
lastiklerin karkas ömrü %30 
azalır. Hava basıncının düzenli 
kontrolü, lastik aşınmasını 
minimuma indirerek lastik 
ömrünü uzatır. 
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Yola çıkmaya hazır & dayanıklı 
Lastikler, ticari filoların en büyük masraf kalemlerinden biridir. Bu 
nedenle doğru hava basıncını korumak, sırt aşınmasını geciktirir, 
karkasın kaplanabilirliğini arttırır. Continental lastik sensörleri, 
ContiPressureCheck™ ve ContiConnect™ sistemlerinin en önemli 
parçasıdır. Hassas veri ölçümü için ideal bir konum olan lastiğin 
iç kısmından sıcaklığı ve hava basıncını sürekli olarak ölçer. 
Sensörler yeni lastikte montajlı olarak gelebilir veya hizmet ömrü 
boyunca lastiğe herhangi bir zamanda takılabilir.

Akıllı lastik.  
Lastik içi sensör.  
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En ince ayrıntısına 

kadar Dijital. 
Tüm yaşam döngüsünü yönetin 
ContiConnect™ web portalı, filo yöneticilerinin düşük 
lastik basıncı uyarılarına rahatlıkla ulaşmalarına, 
zaman içerisinde verileri takip etmelerine veya 
ayrıntılı raporları ve analizleri görüntülemelerine izin 
verir. Düşük lastik basıncı veya yüksek sıcaklıklar 
tespit edildiğinde sorunun giderilmesine yönelik bir 
uyarı alırsınız. 

ContiConnect™ Yard, istasyona gelen aracın 
sensörlerinden alınan verileri kablosuz olarak toplar ve 
internet üzerinden ContiConnect™ web portalına aktarır.

ContiConnect™ Live araç nerede olursa olsun, web 
portalı üzerinden gerçek zamanlı olarak lastik basıncı ve 
sıcaklık verilerini  filo yöneticisine bildirir.
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Modüler.  
İhtiyacınıza göre 
yapılandırın.

Lastik Sensörü

Lastik içine monte edilir. Fabrika 
çıkışında ya da sonradan takılabilir.
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Modüler lastik izleme çözümünüz 
Continental dijital lastik izleme çözümleri farklı taleplere göre 
yapılandırılabilir. ContiPressureCheck™ ve ContiConnect™,  
filonuzun büyüklüğüne ve ihtiyaçlarınıza göre 
şekillendirebileceğiniz modüler bir yapıya sahiptir.

İşinize ve ihtiyaçlarınıza özel 
yapılandırabileceğiniz lastik izleme 
çözümlerini keşfedin!

Merkezi Kontrol ÜnitesiYard Reader İstasyonu

Ekran
 

ContiConnect Web Portalı

El Terminali 

Araca monte edilen merkezi kontrol 
ünitesi (CCU) sinyalleri alır, verileri 
değerlendirir ve lastiğin durumunu  
sürücü ekranına veya entegre telematik 
sistemine iletir.

Aracın lastik  sensörlerinden alınan 
verileri kablosuz olarak toplayan alıcı 
istasyon.

Gerçek zamanlı veri aktarıımının yapıldığı 
sürücü ekranı.

Verilere, istatistiklere ve raporlara erişimi 
sağlayan tarayıcı bazlı web arayüzü. 

Sistemin kurulumu veya kablosuz sensör 
kontrolü için kullanılan el terminali.
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ContiPressureCheck™ 
ekranı

Merkezi kontrol ünitesi

Lastik sensörü

Akıllı lastik

El terminali 

Yard reader istasyonu

Telematik kutusu

Bluetooth cihazı

Kablolar

Araç içi telematik sistemleri 
entegrasyonu– patentli

Araç içi telematik sistemleri 
entegrasyonu – Android uygulaması

ContiConnect™  
web portalı

Diğer platform 
entegrasyonu

Karlılığınızı 
arttırın

ContiPressureCheck™
Tek Araç için Lastik Basıncı ve Sıcaklığı İzleme Sistemi

Tek Araç

Sürücünün entegre bir ekrandan lastik basıncını 
kontrol edebileceği, tek araçlık lastik basıncı 
izleme sistemi.

  gerekli donanım bileşenleri   opsiyonel bileşenler

Yerleşik bir (telematik) sisteme entegre edilebilir 
tek araçlık lastik basıncı izleme sistemi.

Entegre
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ContiPressureCheck™ 
ekranı

Merkezi kontrol ünitesi

Lastik sensörü

Akıllı lastik

El terminali 

Yard reader istasyonu

Telematik kutusu

Bluetooth cihazı

Kablolar

Araç içi telematik sistemleri 
entegrasyonu  – patentli

Araç içi telematik sistemleri 
entegrasyonu – Android uygulaması

ContiConnect™ 
web portalı

Diğer platform 
entegrasyonu

Continental’in lastik izleme 
çözümü ile tanışın.

ContiConnect™
Birden Fazla Araç için Lastik Basıncı ve Sıcaklığı İzleme Sistemi 

İstasyon Canlı

Belirlenen kontrol noktalarına düzenli 
olarak dönen çok sayıda aracın lastik 
basıncını izleyen çözüm.

Seyir halindeki çok sayıda aracın lastik 
basıncını uzaktan izleyen çözüm.
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Continental Türkiye

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad.
Allianz Tower No: 1/26 34750
Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0216 587 00 00
Fax: 0216 518 24 26 (3 hat)

www.continental-lastikleri.com.tr


