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Conti EcoRegional: NOVÁ pneu pro nákladní 

automobily pro nižší náklady na kilometr i emise CO2! 

• K ochraně klimatu hmatatelně přispívají i pneumatiky  

• Inovativní dezén a nová směs pro lepší valivý odpor =  maximální efektivita a 

kilometrový výkon 

• Nyní k dispozici v pěti rozměrech pro řízenou a hnanou nápravu – pro použití v 

regionální dopravě i na dálnici.  

 

Otrokovice, srpen 2020. Nižší spotřeba paliva a lepší kilometrový výkon – to jsou hlavní výhody  

nové řady pneumatik Continental pro nákladní vozidla. Conti EcoRegional umožňuje 

provozovatelům nákladních fleetů dále zvyšovat efektivitu  i v regionální dopravě.   

Conti EcoRegional HS3 a HD3 jsou nejlepším řešením pro snížení emisí CO2 – díky tomu, že 

kombinují   nový proces výroby s  inovativním dezénem pro řízenou nápravu a optimalizovanou 

běhounovou směsí pro nízký valivý odpor na hnané nápravě.  Žádné kompromisy pokud jde o 

další významné vlastnosti pneumatik: kilometrový výkon, odolnost a trakce. Vývojářům společnosti 

Continental se obzvlášť podařilo vybalancovat kompromis kilometrového výkonu na jedné straně a 

nízkým valivým odporem na straně druhé.  

Při výrobě Conti EcoRegional HS3 byla využita nová výrobní technologie Conti Diamond 

Technique, která zajišťuje optimalizovanou kontaktní plochu pneumatiky s podkladem. Užší 

dezénové drážky ve tvaru W zajišťují obzvlášť rovnoměrné opotřebení pneumatik.  

Spolu s  precizní konfigurací obvodových podélných drážek dezénu se to projeví ve vyšším 

kilometrovém výkonu a  nižší spotřebě paliva. Použití lamel v nově navržených ramenech 

pneumatiky zlepšuje trakční vlastnosti.  

Conti EcoRegional HD3 kombinuje osvědčený koncept dezénuConti Hybrid Gen 3 s novou, 

inovativní běhounovou směsí s technologií Conti InterLock. Ta zajišťuje bezkonkurenční úroveň 

nízkého valivého odporu a vysoký kilometrový výkon - zejména v regionálních a dálničních 

aplikacích. 
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Kombinace horní části dezénu (zodpovědná za adhezi, odolnost proti oděru a směrovou stabilitu) 

se základnou (valivý odpor a tlumení) umožňuje optimalizovat jednotlivé části pneumatiky pro 

konkrétní úkoly. V obou produktech, Conti EcoRegional HS3 a HD3 jsou použité základní suroviny 

a směsi optimalizované pro valivý odpor.  

Conti EcoRegional představuje nový produkt značky Continental, který je přizpůsoben novým 

emisním předpisům výrobců nákladních vozidel. Nástroj pro výpočet spotřeby energie z vozidel 

(VECTO), který zavedla Evropská komise, má za úkol podpořit  splnění ambiciózních evropských 

cílů v oblasti snižování emisí CO2. To vyžaduje snížení průměrných emisí CO2 u nových těžkých 

užitkových vozidel o 15 procent do roku 2025 nebo o 30 procent do roku 2030 ve srovnání s 

referenčním obdobím 7/ 2019 až 7/2020. Toto nařízení se v současné době vztahuje na nákladní 

vozidla 4x2 a 6x2 s přípustnou celkovou hmotností vozidla vyšší než 16 tun, přičemž budoucí 

rozšíření v současné době projednává Evropská komise. 

Continental vyrábí produktovou řadu Conti EcoRegional v následujících rozměrech, přičemž 

rozměry 295/80 R 22.5, 315/70 R 22.5 a 385/65 R 22.5 jsou nyní standardně nabízeny s nejvyšším 

přípustným indexem zatížení: 

Conti EcoRegional HS3:   Conti EcoRegional HD3: 

315/70 R 22.5     315/70 R 22.5 

315/80 R 22.5     315/80 R 22.5 

295/80 R 22.5     295/80 R 22.5 

385/55 R 22.5 

385/65 R 22.5 
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 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 více než 56 000 zaměstnanců, generovala v roce 2019 tržby 

ve výši 11,7 miliardy eur. 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 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 

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

