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Conti EcoRegional: NOVÁ pneu pre nákladné 

automobily pre nižšie náklady na kilometer aj emisie 

CO2! 

• Na ochranu klímy konkrétne prispievajú aj pneumatiky 

• Inovatívny dezén a nová zmes pre lepší valivý odpor = maximálna efektivita a 
kilometrový výkon 

• Teraz k dispozícii v piatich rozmeroch pre riadenú a hnanú nápravu - pre použitie 
v regionálnej doprave aj na diaľnici.  

 

Otrokovice, august 2020. Nižšia spotreba paliva a lepší kilometrový výkon - to sú hlavné výhody 

novej rady pneumatík Continental pre nákladné vozidlá. Conti EcoRegional umožňuje 

prevádzkovateľom nákladných fleetov ďalej zvyšovať efektivitu aj v regionálnej doprave. 

Conti EcoRegional HS3 a HD3 sú najlepším riešením pre zníženie emisií CO2 - vďaka tomu, že 

kombinujú nový proces výroby s inovatívnym dezénom pre riadenú nápravu a optimalizovanou 

behúňovou zmesou pre nízky valivý odpor na hnanej náprave. Žiadne kompromisy pokiaľ ide o 

ďalšie významné vlastnosti pneumatík: kilometrový výkon, odolnosť a trakcia. Vývojárom 

spoločnosti Continental sa obzvlášť podarilo vybalansovať kompromis kilometrového výkonu na 

jednej strane a nízkym valivým odporom na strane druhej. 

Pri výrobe Conti EcoRegional HS3 bola využitá nová výrobná technológia Conti Diamond 

Technique, ktorá zaisťuje optimalizovanú kontaktnú plochu pneumatiky s povrchom. Užšie 

dezénové drážky v tvare W zaisťujú tiež rovnomerné opotrebovanie pneumatík. 

Spolu s precíznou konfiguráciou obvodových pozdĺžnych drážok dezénu sa to prejaví vo vyššom 

kilometrovom výkone a nižšej spotrebe paliva. Použitie lamiel v novo navrhnutých ramenách 

pneumatiky zlepšuje zasa trakčné vlastnosti. 
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Conti EcoRegional HD3 kombinuje osvedčený koncept dezénu Conti Hybrid Gen 3 s novou, 

inovatívnou behúňovou zmesou s technológiou Conti Interlock. Tá zabezpečuje bezkonkurenčnú 

úroveň nízkeho valivého odporu a vysoký kilometrový výkon - najmä v regionálnych a diaľničných 

aplikáciách. Kombinácia hornej časti dezénu (zodpovedná za adhéziu, odolnosť proti oderu a 

smerovú stabilitu) so základňou (valivý odpor a tlmenie) umožňuje optimalizovať jednotlivé časti 

pneumatiky pre konkrétne úlohy. V oboch produktoch, Conti EcoRegional HS3 a HD3 sú použité 

základné suroviny a zmesi optimalizované pre valivý odpor.  

Conti EcoRegional predstavuje nový produkt značky Continental, ktorý je prispôsobený novým 

emisným predpisom výrobcov nákladných vozidiel. Nástroj pre výpočet spotreby energie z vozidiel 

(VECTO), ktorý zaviedla Európska komisia, má za úlohu podporiť splnenie ambicióznych 

európskych cieľov v oblasti znižovania emisií CO2. To si vyžaduje zníženie priemerných emisií 

CO2 u nových vysokovýkonných vozidiel o 15 percent do roku 2025 alebo o 30 percent do roku 

2030 v porovnaní s referenčným obdobím 7/2019 až 7/2020. Toto nariadenie sa v súčasnosti 

vzťahuje na nákladné vozidlá 4x2 a 6x2 s prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla vyššou ako 16 

ton, pričom o budúcom rozšírení v súčasnosti rokuje Európska komisia. 

Continental vyrába produktový rad Conti EcoRegional v nasledujúcich rozmeroch, pričom rozmery 

295/80 R 22.5, 315/70 R 22.5 a 385/65 R 22.5 sú teraz štandardne ponúkané s najvyšším 

prípustným indexom zaťaženia: 

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 vyvíja pokrokové technológie a ponúka služby pre udržateľnú a previazanú mobilitu ľudí a ich majetkov. 

Technologická spoločnosť, založená v roku 1871, ponúka bezpečné, účinné, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre 

vozidlá, stroje, dopravu a prepravu. V roku 2019 dosiahla spoločnosť Continental obrat 44,5 miliardy eur a v súčasnej dobe 

zamestnáva viac ako 240 000 zamestnancov v 59 krajinách sveta. 

 

Divízia pneumatík má v súčasnosti 24 výrobných a vývojových miest po celom svete. Ako jeden z popredných svetových 

výrobcov pneumatík, ktorý zamestnáva viac ako 56 000 zamestnancov, generovala v roku 2019 tržby vo výške 11,7 

miliardy eur. Continental sa v oblasti výroby pneumatík radí medzi technologických lídrov a ponúka široký rad produktov 

pre osobné i nákladné vozidlá a jednostopové vozidlá. Prostredníctvom neustálych investícií do výskumu a vývoja 

zásadným spôsobom prispieva k zabezpečeniu nákladovo efektívnej a ekologickej mobility zákazníkov. Portfólio divízie 

pneumatík obsahuje tiež služby, zamerané na obchod s pneumatikami a ich použitie vo flletoch rovnako ako digitálne 

systémy riadenia pre pneumatiky nákladných vozidiel. 

 

Continental AG je v Českej republike zastúpený výrobnými a predajnými jednotkami v Adršpachu, Brandýse nad Labem, 

Frenštáte pod Radhoštěm, Jičíne, Otrokoviciach, Trutnove a Horšovskom Týne. Slovenskú republiku zastupujú výrobné 

závody Púchov, Zvolen, Partizánske a Dolné Vestenice. Celkom v Česku a na Slovensku koncern Continental AG 

zamestnáva pfibližne 19 000 zamestnancov. Na slovenskom trhu patrí do portfólia spoločnosti  Continental s.r.o. 

pneumatiky Continental, Barum, Uniroyal, Semperit, Matador a General Tire 

 

Kontakty pre 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 

 

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

 

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

