
Přinášíme bezpečnost.
Bus and Coach Tires People
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Úspěch na každé cestě.

Autobusová doprava na evropských cestách je sama osobě založena na spolehlivosti, flexibi-
litě a nákladové efektivnosti. Stále více pasažérů používá autobus jako alternativu k dopravě 
osobním vozem v ucpaných městských ulicích.

Pneumatiky vyvinuté pro 
segment People jsou optimali-
zované pro zajištění požadavků 
zákazníků při přepravě osob.

Evropská dopravní síť se stále vyvíjí 
a rozrůstá, zvyšuje se množství pasa-
žérů cestujících mezi státy. Požadavky 
na pneumatiky se odvíjí od různých 
provozních podmínek. S produkty třetí 

generace pro autobusy je Continental 
jediným výrobcem, který nabízí své 
pneumatiky pro různé provozní pod-
mínky v autobusové přepravě.
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Vaše nejnižší celkové provozní náklady
Náš globální přístup.
Vždy se vyplatí vidět věci v širším kontextu. Víme, že konkurence v dopravním 
průmyslu je obrovská, a že naši zákazníci jsou pod intenzivním ekonomickým tlakem.

A proto vždy bereme v úvahu vaše celkové náklady na vozový park.

Věděli jste, že pneumatiky mohou mít 
vliv přibližně na 45 % provozních nákladů 
vašich vozidel s ohledem na:
› pořizovací cenu pneumatik (3–5 %),
› spotřebu paliva (34 %),
› údržbu a opravy (6 %)?

Bezpečnost a komfort vašich pasažérů 
jsou naší nejvyšší prioritou, když vyví-
jíme naše pneumatiky. A také klademe 
velký důraz na zlepšení valivého odporu, 
kilometrového výkonu a protektorovatel-
nosti, abychom neustále zlepšovali vaše 
provozní náklady.

Naše inovativní systémy pomáhají 
dále snižovat vzniklé provozní náklady. 
Například monitorovací systém 
ContiPressureCheck umožnuje sledování 
tlaku pneumatik behem jízdy, čímž vám 
dává možnost optimalizovat valivý 
odpor. To snižuje spotřebu paliva, 
zvyšuje životnost pneumatik a pomáhá 
předcházet prostojům souvisejícím 
s pneumatikami. 

Navíc ContiLifeCycle, který zahrnuje pro-
řezávání a protektorování, také pomáhá 
prodlužovat životnost pneumatik.

A to není vše. Vytvořili jsme pro vás kom-
plexní balíček služeb:

Continental nabízí celou řadu servisních 
programů, které vám zajistí transpa-
rentnost nákladů, poradí vám s výběrem 
pneumatik a pomohou s jejich údržbou.

Tím, že vidíme širší kontext, vám pomá-
háme dosáhnout nejnižších celkových 
provozních nákladů.

Zdroj: Spanish Ministry of Transport, „Transport Cost Observation", říjen 2010
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Generation 3. 
DriveN By your NeeDs.
Pneumatiky Continental pro automobily jsou vyvíjeny s ohledem na bezpečnost, spolehlivost 
a vysokou ekonomičnost provozu. V případě třetí generace, kombinujeme naše technologické 
dovednosti a znalosti lokálních trhů s další důležitou částí: zpětnou vazbou od vás.

Vyvinuly jsme špičkové pneumatiky podle vašich individuálních požadavků. To vám pomáhá 
dosahovat nejnižších celkových provozních nákladů a plnit cíle ve vašem konkrétním podnikání.
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Podle vašich potřeb: nové 
produktové portfolio 
obsahuje bezpečné 
a spolehlivé pneumatiky, 
to platí zvláště pro 
autobusy

Vyberte si produkt podle jeho využití:

Další pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy jsou k dispozici 
v zákaznických segmentech Goods a Construction.

Goods
Pneumatiky pro ekonomický dálkový 
a regionální provoz.

Construction
Pneumatiky pro spolehlivou přepravu 
ve ztížených podmínkách na silnicích a mimo 
ně.

Coach intercity Urban

› Pro dálkové jízdy
›  Pro použití hlavně na dálnicích 

a hlavních silnicích
›  Pro silnice, které dovolují 

trvale rychlou jízdu

›  Pro dálkový i regionální provoz
›  Pro křivolaké cesty 

i v kopcovitém terénu
›  Pro nejrůznější povrchy, 

podmínky jízdy i počasí

›  Pro použití především 
v městském provozu

›  Pro vozidla, která trvale musí 
střídat brzdění, akceleraci 
a náročné jízdní manévry

Conti Coach

Conti CityPlus

Conti Urban

Conti CoachScandinavia

Conti UrbanScandinavia
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Conti Coach

U dálkových jízd autobusů jsou spolehlivost a hospodárnost nezbytné. Conti Coach HA3 
poskytuje maximální bezpečnost a snižuje valivý odpor – a to i v náročných podmínkách. 
Pneumatika je tak bezpečná, že její výkon za mokra byl označen na EU štítku nejlepším 
ohodnocením “A”.

Conti Coach HA3
Všechny nápravy

›  Mimořádný brzdný výkon na mokré vozovce po celou dobu životnosti dezénu díky technologii 3D lamel
›  Optimalizovaná běhounová směs pro lepší výkon na mokru
›  Vynikající hospodárnost ve spotřebě paliva díky optimalizovanému profilu pneumatiky 
›  Vyšší kilometrový výkon díky optimalizovanému distribuci tlaku 
›  Vhodnost pro všechny povětrnostní podmínky (M+S)
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Conti CityPlus

Continental je hrdý, že je prvním výrobcem pneumatik, který vytvořil specializované
regionální autobusové pneumatiky Conti CityPlus. Díky bezkonkurenčnímu výkonu 
za mokra pneumatika Conti CityPlus spolehlivě zvládá dlouhé i krátké meziměstské trasy 
na křivolakých cestách nebo v kopcovitém terénu a poskytuje bezpečnost cestujícím.

Conti CityPlus HA3
Všechny nápravy

›  Zlepšená ovladatelnost díky speciální běhounové směsi do mokra
›  Mimořádný brzdný výkon na mokré vozovce po celou dobu životnosti dezénu díky technologii 3D lamel
›  Zlepšený kilometrový výkon díky větší šířce běžné plochy 
›  Pravidelné opotřebení díky optimalizovanému otisku dezénu ve stopě
›  Vhodnost pro všechny povětrnostní podmínky (M+S)
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Conti Urban

Jízda na krátké vzdálenosti ve městě znamená maximální zátěž pro každý typ pneumatiky. 
Úzké ulice, obrubníky, rychlé rozjezdy a brzdění vyžadují prvotřídní kvalitu a bezpečnost 
pneumatik. Conti Urban nabízí vylepšenou odolnost a je určen výhradně pro městské 
komunikace. Poskytuje vysoký kilometrový výkon a nízkou spotřebu paliva.*

Conti Urban HA3
Všechny nápravy

›  Větší šířka dezénu zajišťuje vynikající stabilitu v zatáčkách
›  Vysoká hustota vzájemně do sebe zapadající lamel pro 

vynikající přilnavost za mokra
›  Vyšší hustota a tloušťka kordů pro vyšší odolnost při najetí 

na obrubník
›  Zvýšená tloušťka bočnice pro lepší ochranu před poškozením

Conti Urban HA3 M + S
Všechny nápravy

›  Větší šířka dezénu zajišťuje vynikající stabilitu v zatáčkách
›  Vysoká hustota vzájemně do sebe zapadající lamel pro 

zlepšenou přilnavost za mokra
›  Vyšší hustota a tloušťka kordů pro vyšší odolnost při najetí 

na obrubník
›  Zvýšená tloušťka bočnice pro lepší ochranu před poškozením
›  Vhodnost pro všechny povětrnostní podmínky (M+S)

* V porovnání s předchůdcem
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ContiLifeCycle™
Naše pneumatiky žijí déle.
Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány s ohledem na ekonomičnost
provozu během celé životnosti nových pneumatik. Druhý, nebo dokonce třetí život
pneumatik pomáhá v případě používání prémiových protektoru na dobře udržovaných
pneumatikách optimalizovat ekonomickou efektivitu a snižovat náklady o 30 až 40 %.
Společně s prořezáváním provedeným zkušeným odborníkem je možné výrazně zvýšit
celkový počet najetých kilometrů.

Životní cyklus nákladních pneumatik 
Continental – ContiLifeCycle – začíná 
novou pneumatikou, pokračuje díky našim 
špičkovým řešením pro protektorování 
a správou koster ContiCasingManagement. 
ContiLifeCycle prodlužuje život vašich 
pneumatik, a tím snižuje vaše náklady.

Když koupíte protektorovanou pneumatiku, 
ulehčíte nejenom vašim nákladům, 
ale také aktivně přispějete k ochraně 
životního prostředí. Opětovné použití 
kostry šetří energii i suroviny a zároveň 
také snižuje množství pneumatik v oběhu.

Každý krok cyklu ContiLifeCycle 
prodlužuje životnost pneumatik a přináší 
výhodu pro životní prostředí i pro váš 
rozpočet.

Continental vyrábí své vlastní protektoro-
vané pneumatiky v ContiLifeCycle závodě 
v Hannoveru, Německo od roku 2013.

nové pneumatiky 
Continental
Jedná se o úsporné pneumatiky 

s dlouhou životností, protekto-

rovatelné, které představují klíč 

k dosažení nejnižších celkových 

provozních nákladů.

Prořezávání
Umožňuje zvýšit kilometrový 

výkon až o 25 % a snižuje 

spotřebu paliva díky nižšímu

valivému odporu.

Protektorování
Ekonomické, ekologické 

a vysoce kvalitní řešení pro 

prodloužení životnosti vašich 

pneumatik Continental.

Casing management
ContiCasingManagement mění 

kostry na hotovost, díky online 

databázi.
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Zimní pneumatiky

Během zimy získává slovo „výkonnost“ nový význam. Kluzké silnice, s břečkou, částečně 
pokryté sněhem a ledem. S maximální bezpečností, umožňující vynikající jízdní vlastnosti 
a efektivitu provozu, vám pomáhají pneumatiky Continental pro autobusy plnit všechny 
vaše výzvy za náročných zimních podmínek.

HSW 2 COACH
Řízená náprava

›  Vysoká jízdní stabilita díky dezénu uzpůsobenému pro zimní provoz
›  Bezpečnou jízdu na zasněženém a zledovatělém povrchu zajišťuje velké 

množství záběrových hran
›  Vynikající kilometrový výkon nejen na suchých silnicích díky optimální 

kombinaci profilu pneumatiky, složení směsí a vzorku dezénu

Všechny zimní pneumatiky Continental jsou 
označeny symboly „sněhové vločky v horách“ 
(3PMSF) a M+S.
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Conti UrbanScandinavia

Zima ve městě dokáže být nepříjemná. Pneumatika Conti UrbanScandinavia s vysokou 
přilnavostí se ale s takovou výzvou hravě vypořádá díky maximálnímu záběru, vysokému 
kilometrovému výkonu a zvýšené odolnosti bočnic. 
Pneumatika Conti UrbanScandinavia HD3 v drsných podmínkách poskytuje vyšší 
přilnavost a až o 30 % vyšší kilometrový výkon* na hnací nápravě.

Conti UrbanScandinavia HA3
Všechny nápravy

› Zlepšené brzdění na sněhu a ledu
›  Vysoká trakce na sněhu a ledu díky vysokému počtu 

záběrových hran a lamel
›  Optimalizovaný závěr po celou dobu životnosti pneumatiky 
›  Jednoznačně zvýšený kilometrový výkon díky širšímu 

a hlubšímu tvaru dezénu a nové směsi

Conti UrbanScandinavia HD3
Záběrová náprava

›  Vysoká trakce na sněhu a ledu díky vysokému počtu 
záběrových hran a lamel

›  Optimalizovaný závěr po celou dobu životnosti pneumatiky 
díky 3D lamelám

›  Jednoznačně zvýšený kilometrový výkon díky širšímu 
a hlubšímu tvaru dezénu a nové směsi

›  Zvýšená odolnost vůči vlivu retardéru díky směrovému 
záběrovému dezénu

Všechny zimní pneumatiky Continental jsou označeny 
symboly „sněhové vločky v horách“ (3PMSF) a M+S.

* V porovnání s předchůdcem
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Conti360° Fleet Services

Continental nabízí více než jen pneumatiky. Naše služby sahají od správného výběru
pneumatiky a jejich montáže, po průběžnou kontrolu, dodatečné služby doprovázené
pravidelnou inspekcí vozového parku a asistencí při defektu 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. Navíc poskytujeme také kompletní správu vašich pneumatik. To vše spadá pod 
náš komplexní reporting, díky kterému vám pomůžeme snížit celkové provozní náklady 
na minimum.

Díky našim 2 500 akreditovaným partnerům Conti360° jsou 
pro vás služby ContiBreakdownService k dispozici ve 37 zemích 
světa a ve 14 z nich vám nabízíme i kompletní balíček služeb 
Fleet Services, a to jak ve městech, tak i kolem všech důležitých 
dopravních cest. Vzhledem k nepřetržitému školení našich 
partneru a díky našim odborníkům na telefonní lince, která 
funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu, vám můžeme nabídnout 
opravdu odbornou pomoc. Cenová struktura našich služeb 
ContiBreakdownService je v celé Evropě jednotná a zajistí vám 
stabilitu a spolehlivé plánování. 

A protože víme, že klíčem je cenová efektivita a spolehlivost, 
zahrnuje služba Conti360° Fleet Services také všechny stránky 
odborné údržby pneumatik. Pokrývá doporučení nových 
pneumatik i likvidaci těch opotřebovaných. Navíc vám analýza 
ContiFleetReporting poskytne komplexní a pravidelný přehled, 
který jasně ukáže všechny vaše výdaje a služby. Hlášení je online, 
takže k datům máte přístup kdykoli a odkudkoliv. Otestujte si nás: 
služba Conti360° Fleet Services je zde pro vás 24 hodin denně 
7 dní v týdnu 365 dní v roce.

ContiFleetReporting™
Zajistíme kompletní analýzu výkonu vašich 

pneumatik, ve které jednoduše ukážeme 

potenciál úspor nákladu závislých 

na pneumatikách.

ContiCasingManagement™
I ojetá pneumatika Continental má hodnotu. 

Pečujeme o kompletní správu koster: sběr, kontrola, 

nákup, protektorování a likvidace.

ContiFitmentService™
Zajistíme výběr vhodné pneumatiky a správnou 

montáž pro optimalizaci nákladu vašeho vozové-

ho parku.

ContiBreakdownService™
Nezáleží, kde se právě nacházíte. V případě 

poškození pneumatik vás dostaneme zpátky 

na silnici v minimálním čase.

ContiFleetCheck™
Naše pravidelná kontrola vám pomůže získat 

z vašich pneumatik vše.
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Senzor Přijímač Display v kabině

ContiPressureCheck používá 
senzor uvnitř pneumatik, aby 
neustále monitoroval tlak a teplotu 
pneumatiky.
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ContiPressureCheck ™ 

ContiPressureCheck je přímý měřící systém umístěný uvnitř pneumatiky, který napomáhá 
prodloužit její životnost. Řádně nahuštěné pneumatiky se pravidelně ojíždějí, zachovávají 
si svou kvalitu a snižují spotřebu paliva. V případě poklesu tlaku je pneumatika nadměrně 
zatěžována a začne se zahřívat. To může způsobit poškození pneumatiky nebo dokonce 
vést k jejímu defektu. ContiPressureCheck pomáhá takovýmto situacím předcházet 
a chránit tak vaši investici.

Jednoduchý
ContiPressureCheck se rychle 
a snadno instaluje. Montáž dovnitř 
pneumatiky garantuje vyšší přesnost 
údajů oproti podobným systémům. 
ContiPressureCheck je kompatibilní se 
všemi značkami pneumatik.

Ekonomický
Jízda na správně nahuštěných 
pneumatikách vede ke značné úspoře 
paliva a vyššímu kilometrovému 
výkonu. To dělá váš vozový park 
ekonomicky výhodnějším.

Spolehlivý
Systém ContiPressureCheck pomáhá 
vyhnout se závadám na pneumatikách, 
které můžou v důsledku vést 
k prostojům, pokutám, poškození 
dobrého jména a ztrátám na zisku.

Bezpečný
Každý způsob omezující možnost 
poruchy snižuje riziko nehody – 
jednoduše zvyšuje bezpečnost silničního 
provozu.

Jeden systém – mnoho výhod:

Ekologický
Správně nahuštěné pneumatiky snižují 
opotřebení a spotřebu paliva, tím také 
přispívají k ochraně životního prostředí.
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Continental – více než jen pneumatiky.

Continental je jedním z vedoucích světových dodavatelů automobilové techniky. Jako 
dodavatel brzdových systému, systému a součástek do poháněcího mechanismu 
automobilu a podvozku, přístrojové techniky, automobilové elektroniky, pneumatik 
a výrobku z technického elastomeru přispívá naše společnost k větší bezpečnosti 
i k ochraně životního prostředí na celém světě. Continental je navíc prověřeným partnerem 
v oblasti automobilové komunikační sítě. Společnost zaměstnává přibližně 178 000 lidí 
ve 49 státech. Z nich více než 44 000 pracuje v divizi pneumatik, která vyrábí a vyvíjí 
pneumatiky na více než 24 místech po celém světě.

Continental – již více než 140 let 
spolehlivý partner pro výrobce 
automobilů, drobné spotřebitele 
a dopravní společnosti. 

Pneumatiky Continental vynikají 
výborným přenosem síly, maximální 
směrovou stabilitou za všech 
povětrnostních podmínek a vysokým 
stupněm cenové efektivity. Rozsáhlé 
portfolio produktu a nepřetržité 
investice do výzkumu a vývoje výrazně 
přispívají k ekonomické a ekologicky 
účinné mobilitě. Od osobních aut, 
kamionů, autobusů a stavebních vozidel 
až po vozidla pro průmyslové použití 
a dvoukolová motorová vozidla nabízí 

Continental přesný typ pneumatiky 
pro každodenní použití. Obchodní 
jednotka pneumatik pro užitková 
vozidla je jedním z největších výrobců 
pneumatik pro nákladní automobily 
a autobusy na světě a nabízí rovněž 
kompletní portfolio výrobku v oblasti 
průmyslových pneumatik. Jako doplněk 
nových pneumatik Continental existují 
v našem programu i teplé a studené 
protektory ContiRe a ContiTread. 

Zákaznický servis

Se společností Continental nezáleží na tom, co nebo koho potřebujete přepravit – 
vždy se můžete spolehnout na to, že kdekoli na světě máte na své straně spolehlivého 
partnera. Žádná výzva pro nás není příliš velká a žádná lokalita příliš vzdálená – 
našemu týmu odborníků můžete vždy věřit.

Jsme tam, kde nás potřebujete
Více než 100 obětavých odborníků 
na pneumatiky na více než 20 evropských 
trzích nabízí své odborné znalosti pneu-
matik k řešení provozních záležitostí.

Rychlý, přátelský a spolehlivý záruční servis
Našim pneumatikám věříme. Proto bereme 
každou stížnost velmi vážně a vnímáme 
ji jako možnost, jak se zlepšit. Pokud náš 
výrobek nefungoval tak, jak měl, obdržíte 
od nás kompenzaci. 

Portfolio našeho zákaznického servisu
›  Individuální technická asistence
› Kontrola vozového parku na místě
› Sledování výkonnosti pneumatik
› Rozšířený záruční servis
› Školicí programy uzpůsobené na míru
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Značení pneumatik

M+S – bláto a sníh (Mud and 
Snow) 
Výrobce připravil pneumatiku 
s lepší přilnavostí / trakční silou 
na blátě a na sněhu.

Indikátor opotřebení (TWI)
Výstupky umístěné pravidelně okolo 
pneumatiky, které označují minimální 
dovolenou hloubku dezénu. Pokud 
se tento výstupek dostane do roviny 
s dezénem, je pneumatika opotřebená.

V souladu se zákonným ustanovením jsou 
všechny pneumatiky Continental opatřeny 
indikátory opotřebení (TWI).

„Sněhová vločka v horách“  
„Pneumatiky do sněhu jsou 
pneumatiky […], které jsou 
navrženy tak, aby ve sněhu
dosáhly lepšího výkonu než 
normální pneumatika […].“

Zdroj: Evropská hospodářská 
komise Organizace spojených 
národu (UN/ECE), R117

Indikátor prořezávání  
Indikátory prořezávání určují, jak 
hluboko je možné pneumatiku 
prořezávat. Nastavením správné 
hloubky prořezávání předcházíte 
poškození kostry, zatímco pneumatiky 
Continental naplno využíváte.

Indikátory prořezávání jsou součástí 
všech pneumatik Continental 
Generation 3. Vizuální indikátor 
opotřebení (VAI™) podrobnosti viz 
strana 9
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