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Tisková zpráva 

Continental rozšiřuje nabídku rozměrů 

CombineMaster! 

 
• Pneumatika CombineMaster, která je určena jak napovídá název pro 

kombajny -  je nyní k dispozici i v provedení VF 

• Sortiment tohoto dezénu rozšiřuje deset nových rozměrů 

 

Otrokovice, červenec 2020.  

První kombajny už zahájily letošní sklizeň!  Farmáři a jejich zemědělská technika je na 

polích, aktuálně sklízejí úrodu obilovin, kterou v průběhu srpna doplní i třeba kukuřice. Právě 

včas tak přichází Continental s rozšířením portfolia svých zemědělských pneumatik. Po 

loňském úspěšném uvedení prvního rozměru pneumatiky CombineMaster letos rozšiřujeme 

sortiment o dalších deset rozměrů  - včetně verze s inovativní technologií VF. První VF 

Combine Master ve velikosti 500/85 R24 je k dispozici od července, takže jej mohou 

zemědělci využít už i při letošní sklizni.   

Obě verze pláště CombineMaster přesvědčí uživatele díky dvěma technologiím, které jsou 

patentované právě značkou Continental:  N.flex, který zajistí nízké vibrace pro mimořádný 

komfort jízdy a D.fine lug pro vysokou odolnost a životnost pláště.  

CombineMaster a VF CombineMaster: spolehliví partneři v terénu 

CombineMaster nabízí díky technologii HexaBead mimořádně vysokou odolnost. 

Hexagonální patka s patním jádrem vinutým z jednoho kusu drátu se postará o to, že 

pneumatika perfektně sedí na ráfku, bez jakéhokoliv prokluzu. Zvyšuje trakci, pohodlí – nejen 

na poli, ale i na silnicích. Konstrukce hexagonální patky také zajišťuje maximální nosnost, je 

speciálně vyvinutá pro použití na těžkých kombajnech. Tato technologie je speciálně 

zkonstruována pro přední kola kombajnů a zajišťuje přenos vysokých kroutících momentů 

stroje na pneumatiky.  

CombineMaster VF – je jak název napovídá – vybavený technologií VF a je ideálním 

partnerem pro práci v  terénu i na cestách. Technologie VF umožňuje využít pneumatiku při 

sníženém tlaku - to chrání jak pneumatiky, tak půdu. Obdélníkové jádro patky pneumatiky 

navíc umožňuje velkou flexi bočnice pláště bez poškození.  

 

 

Plná flexibilita díky technologie VF  

Použití na kombajnech klade na pneumatiky speciální  nároky. Během sklizně musí odolat 

pravidelnému cyklickému zatížení v terénu, ale  i vysokým rychlostem na silnici. Zatímco 

protizávaží v podobě žacího ústrojí uleví zadním řídícím pneumatikám v terénu, na asfaltu 
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jsou vystaveny daleko větší hmotnosti a zatížení. Díky pneumatikám  VF mohou zemědělci 

šetřit čas a palivo, stejně tak i  předcházet  zhutnění půdy. Zatímco dříve bylo nutné měnit 

tlak v pneumatikách podle aktuálního využití stroje (hmotnost nákladu, jízda po silnici nebo 

po poli) , technologie VF umožňuje použití pneumatiky i  při nižším tlaku vzduchu – bez 

ohledu na hmotnost nákladu nebo místo využití stroje – bez jakéhokoliv nepříznivého dopadu 

na pneumatiku.  Pneumatiky VF tak poskytují konstantní nosnost při všech rychlostech a ve 

srovnání se standardními pneumatikami umožňují snížení tlaku v pneumatikách bez 

omezení jejich výkonu.  

 

Continental CombineMaster bude k dispozici v následujících rozměrech: 

 

CombineMaster: 

o 0620224 650/75R32 CHO 172A8/172B Co/M  

o 0620225 680/85R32 CHO 179A8/179B Co/M  

o 0620170 800/65R32          178A8/178B Co/M 

o 0620226 800/70R32 CHO 181A8/181B Co/M  

o 0620229 900/60R32 CHO 181A8/181B Co/M  

o 0620230 900/60R38 CHO 181A8/181B Co/M  

 

 

VF CombineMaster: 

o 0620231 VF 500/85R24 CFO 167A8/B Co/M  

o 0620232 VF 500/85R30 CFO 170A8/B Co/M  

o 0620233 VF 600/65R28 CFO 163A8/B Co/M  

o 0620237 VF 620/70R26 CFO 173A8/B Co/M  

o 0620238 VF 750/65R26 CFO 177A8/B Co/M  

 
 

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 2019 dosáhla společnost 

Continental obratu 44,5 miliardy eur a v současné době zaměstnává více než 240 000 zaměstnanců 

v 59 zemích světa. 

 

Divize pneumatik má v současnosti 24 výrobních a vývojových míst po celém světě. Jako jeden 

z předních světových výrobců pneumatik, který zaměstnává kolem 56 000 zaměstnanců, generovala 

v roce 2018 tržby ve výši 11,4 miliardy eur. Continental se v oblasti výroby pneumatik řadí mezi 

technologické leadery a nabízí širokou řadu produktů pro osobní i nákladní vozy a pro 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. 
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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 zaměstnanců. 

Na českém trhu patří do portfolia společnosti Continental Barum s.r.o. pneumatiky Continental, Barum, 

Uniroyal, Semperit, Matador a General Tire. 

 

Kontakty pro média 

 
AMI Communications    Continental Barum s.r.o. 
Libor Rajský     Ing. Magda Nagy 
Account Manager    Marketing Communication 
E-mail: libor.rajsky@amic.cz   E-mail: magda.nagy@continental.cz 
Tel.: 234 124 112    Tel.: 577 513 163 
 

Odkazy 

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

 
Databáze on-line médií: http://mediacenter.conti-online.com 
 

http://mediacenter.conti-online.com/

