Prinášame bezpečnosť.
Bus and Coach Tires People

Continental Bus and Coach Tires People Segment

2

Úspech na každej ceste.
Autobusová doprava je sama osebe založená na spoľahlivosti, flexibilite a nákladovej
efektívnosti na európskych cestách. Stále viac pasažierov používa autobus ako alternatívu
k doprave osobným vozidlom v mestských uliciach.

Európska dopravná sieť sa stále vyvíja
a rozrastá, zvyšuje sa množstvo
pasažierov cestujúcich medzi štátmi.
Požiadavky na pneumatiky závisia
od rôznych prevádzkových podmienok.

S pneumatikami tretej generácie
pre autobusy je Continental jediným
výrobcom pneumatík, ktorý ponúka
svoje produkty pre rôzne prevádzkové
podmienky v autobusovej preprave.

Pneumatiky vyvinuté
pre segment People sú
optimalizované pre uspokojenie
potrieb zákazníkov pri preprave
osôb.
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Vaše najnižšie celkové prevádzkové náklady.
Náš globálny prístup.
Vždy sa oplatí vidieť veci v širšom kontexte. Vieme, že konkurencia v dopravnom
priemysle je obrovská a že naši zákazníci sú pod intenzívnym ekonomickým tlakom.
A preto vždy berieme do úvahy vaše celkové náklady na vozidlový park.

Pal ivo
Údržba
a opravy

Pneumatiky

34 %
5%
6%

7%

Vplyv pneumatík
na náklady:

45 %
12 %
24 %
12 %
Mzdy

Poistenie,
poplatky,
dane
Výdavky

Amortizácia
vozidla

Zdroj: Spanish Ministry of Transport, „Transport Cost Observation", október 2010

Vedeli ste, že pneumatiky môžu mať vplyv
približne na 45 % prevádzkových nákladov
vašich vozidiel vzhľadom na
› obstarávaciu cenu pneumatík (3 – 5 %),
› spotrebu paliva (34 %),
› údržbu a opravy (6 %)?
Bezpečnosť a komfort vašich pasažierov
sú našou najvyššou prioritou, keď
vyvíjame naše pneumatiky. A tiež
kladieme veľký dôraz na zlepšenie
valivého odporu, kilometrového výkonu
a protektorovateľnosť, aby sme neustále
zlepšovali vaše prevádzkové náklady.

Naše inovatívne systémy pomáhajú
ďalej znižovať vzniknuté prevádzkové
náklady. Napríklad monitorovací
systém ContiPressureCheck umožňuje
sledovanie tlaku pneumatík počas jazdy,
čím vám dáva možnosť optimalizovať
valivý odpor. To znižuje spotrebu paliva,
zvyšuje životnosť pneumatík a pomáha
predchádzať prestojom súvisiacim
s pneumatikami.
Navyše, ContiLifeCycle, ktorý zahŕňa
prerezávanie a protektorovanie, pomáha
aj predlžovať životnosť pneumatík.

A to nie je všetko. Vytvorili sme pre vás
komplexný balíček služieb:
Continental ponúka celý rad servisných
programov, ktoré vám uľahčia
transparentnosť nákladu, poradia vám
s výberom pneumatík a pomôžu s ich
údržbou.
Tým, že vidíme širší kontext, vám
pomáhame dosiahnuť najnižšie celkové
prevádzkové náklady.

Continental Bus and Coach Tires People Segment
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Generation 3.
Driven by your needs.
Pneumatiky Continental sú niekoľko desaťročí známe svojou výnimočnou bezpečnosťou,
spoľahlivosťou a vysokou efektivitou. V Generation 3 spájame naše technologické schopnosti
a znalosti jednotlivých trhov s ďalším základným prvkom: spätnou väzbou od vás.
Na základe vašich potrieb sme vytvorili pneumatiky prispôsobené na mieru vašim
individuálnym požiadavkám. To vám pomôže dosiahnuť najnižšie celkové prevádzkové náklady
a splniť vaše ciele v špecifickej oblasti využitia.
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Vyberte si produkt podľa jeho využitia:

Coach

Intercity

› Pre diaľkové jazdy i linkovú
premávku
› Pre použitie najmä na
diaľniciach a hlavných cestách
› Pre cesty, ktoré umožňujú
trvale rýchlu jazdu

Urban

› Pre diaľkovú i regionálnu
premávku
› Pre kľukaté cesty
i v kopcovitom teréne
› Pre najrôznejšie povrchy,
podmienky jazdy i počasie

›P
 re použitie predovšetkým
v mestskej premávke
›V
 ozidlá, ktoré trvale musia
striedať brzdenie, akceleráciu
a náročné jazdné manévre

Conti Coach
Conti CityPlus
Conti Urban
Conti CoachScandinavia
Conti UrbanScandinavia

Ďalšie pneumatiky pre nákladné vozidlá a autobusy sú k dispozícii
v zákazníckych segmentoch People a Construction.
Goods

Construction

Pneumatiky pre ekonomickú diaľkovú
a regionálnu premávku.

Pneumatiky na spoľahlivú prepravu
v sťažených podmienkach na cestách a mimo
nich.

Na základe vašich
potrieb: nové portfólio
produktov obsahuje
bezpečné a spoľahlivé
pneumatiky, to platí
zvlášť pre autobusy.

Continental Bus and Coach Tires People Segment
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Conti Coach
Pri diaľkových jazdách autobusov sú spoľahlivosť a hospodárnosť nevyhnutné. Conti
Coach HA3 poskytuje maximálnu bezpečnosť a znižuje valivý odpor – a to i v náročných
podmienkach. Pneumatika je tak bezpečná, že jej výkon za mokra bol označený na EU štítku
najlepším ohodnotením “A”.
Conti Coach HA3
Všetky nápravy
›M
 imoriadny brzdný výkon na mokrej vozovke po celú dobu životnosti dezénu vďaka technológii 3D lamiel
› Optimalizovaná behúňová zmes pre lepší výkon za mokra
› Vynikajúca hospodárnosť v spotrebe paliva vďaka optimalizovanému profilu pneumatiky
› Vyšší kilometrový výkon vďaka optimalizovanej distribúcii tlaku
› Pneumatika s označením M+S vhodná pre všetky poveternostné podmienky

A
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Conti CityPlus
Continental je hrdý, že je prvým výrobcom pneumatík, ktorý vytvoril špecializované
regionálne autobusové pneumatiky Conti CityPlus HA3 M+S. Vďaka bezkonkurenčnému
výkonu za mokra pneumatika Conti CityPlus spoľahlivo zvláda dlhé i krátke medzimestské
trasy na krivolakých cestách alebo v kopcovitom teréne a poskytuje bezpečnosť cestujúcim.
Conti CityPlus HA3
Všetky nápravy
› Zlepšená ovládateľnosť vďaka špeciálnej behúňovej zmesi do mokra
› Mimoriadny brzdný výkon na mokrej vozovke po celú dobu životnosti dezénu vďaka technológii 3D lamiel
› Zlepšený kilometrový výkon vďaka väčšej šírke bežnej plochy
› Rovnomerné opotrebovanie optimalizovaného dezénu
› Pneumatika s označením M+S vhodná pre všetky poveternostné podmienky

Continental Bus and Coach Tires People Segment
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Conti Urban
Jazda na krátke vzdialenosti v meste znamená maximálnu záťaž pre každý typ pneumatiky.
Úzke ulice, obrubníky, rýchle rozjazdy a brzdenie vyžadujú prvotriednu kvalitu a bezpečnosť
pneumatík. Conti Urban ponúka vylepšenú odolnosť a je určený výhradne pre mestské
komunikácie. Poskytuje vysoký kilometrový výkon a nízku spotrebu paliva.*

Conti Urban HA3
Všetky nápravy

Conti Urban HA3 M + S
Všetky nápravy

› Väčšia šírka dezénu zabezpečuje vynikajúcu stabilitu
v zákrutách
› Vysoká hustota navzájom do seba zapadajúcich lamiel pre
vynikajúcu priľnavosť za mokra
› Vyššia hustota a sila kordov pre vyššiu odolnosť pri nájazde
na obrubník
› Zvýšená sila bočnice pre lepšiu ochranu pred poškodením

›V
 äčšia šírka dezénu zabezpečuje vynikajúcu stabilitu
v zákrutách
›V
 ysoká hustota navzájom do seba zapadajúcich lamiel pre
vynikajúcu priľnavosť za mokra
›V
 yššia hustota a sila kordov pre vyššiu odolnosť pri nájazde na
obrubník
›Z
 výšená sila bočnice pre lepšiu ochranu pred poškodením
›V
 hodnosť pre všetky poveternostné podmienky (M+S)

* V porovnaní s predchodcom
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ContiLifeCycle™
Naše pneumatiky žijú dlhšie.
Nákladné pneumatiky Continental sú konštruované s ohľadom na ekonomickosť
prevádzky počas celej životnosti nových pneumatík. Druhý, alebo dokonca tretí život
pneumatík pomáha v prípade používania prémiových protektorov na dobre udržiavaných
pneumatikách optimalizovať ekonomickú efektivitu a znižovať náklady o 30 až 40 %.
Spoločne s prerezávaním, ktoré urobí skúsený odborník, je možné výrazne zvýšiť
celkový počet najazdených kilometrov.
Životný cyklus nákladných pneumatík
Continental – ContiLifeCycle – začína novou
pneumatikou, pokračuje vďaka našim
špičkovým riešeniam na protektorovanie
a správou kostier ContiCasingManagement.
ContiLifeCycle predlžuje život vašich
pneumatík, a tým znižuje vaše náklady.

Nové pneumatiky
Continental
Ide o úsporné pneumatiky s dlhou
životnosťou, protektorovateľné,
ktoré predstavujú kľúč na
dosiahnutie najnižších celkových
prevádzkových nákladov.

Prerezávanie
Umožňuje zvýšiť kilometrový
výkon až o 25 % a znižuje
spotrebu paliva vďaka nižšiemu
valivému odporu.

Keď kúpite protektorovanú pneumatiku,
uľahčíte nielen vašim nákladom, ale aj
aktívne prispejete k ochrane životného
prostredia. Opakované použitie kostry
šetrí energiu i suroviny a súčasne taktiež
znižuje množstvo pneumatík v obehu.

Každý krok cyklu ContiLifeCycle
predlžuje životnosť pneumatík a prináša
výhodu pre životné prostredie aj pre váš
rozpočet.

Protektorovanie

Casing management

Ekonomické, ekologické
a vysokokvalitné riešenie na
predĺženie životnosti vašich
pneumatík Continental.

ContiCasingManagement mení
kostry na hotovosť, vďaka
online databáze.

Continental vyrába svoje vlastné
protektorované pneumatiky v závode
ContiLifeCycle v Hannoveri, Nemecko
od roku 2013.

Continental Bus and Coach Tires People Segment

Zimné pneumatiky
Počas zimy získava slovo "výkonnosť" nový význam. Klzké cesty, s brečkou, čiastočne
pokryté snehom a ľadom. S maximálnou bezpečnosťou, umožňujúce vynikajúce jazdné
vlastnosti a efektivitu prevádzky, vám pomáhajú pneumatiky Continental pre autobusy
plniť všetky vaše výzvy v náročných zimných podmienkach.

HSW 2 COACH
Riadená náprava
› Vysoká jazdná stabilita vďaka dezénu optimalizovanému pre zimnú prevádzku
› Bezpečnú jazdu na zasneženom a zľadovatenom povrchu zabezpečuje veľké
množstvo záberových hrán
› Vynikajúci kilometrový výkon nielen na suchých cestách vďaka optimálnej
kombinácii tvaru pneumatiky, zloženia zmesi a vzorky dezénu

Všetky zimné pneumatiky Continental sú označené
symbolmi "snehovej vločky v horách" (3PMSF)
a M+S.
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Conti UrbanScandinavia
Zima v meste dokáže byť nepríjemná. Pneumatika Conti UrbanScandinavia s vysokou
priľnavosťou si však s takou výzvou vďaka maximálnemu záberu, vysokému
kilometrovému výkonu a zvýšenej odolnosti bočníc hravo poradí. Pneumatika
Conti UrbanScandinavia HD3 v drsných podmienkach poskytuje vyššiu priľnavosť
a až o 30 % vyšší kilometrový výkon* na hnacej náprave.
Conti UrbanScandinavia HA3
Všetky nápravy

Conti UrbanScandinavia HD3
Záberová náprava

› Zlepšené brzdenie na snehu a ľade
› Vysokú priľnavosť na zasnežených a zľadovatených cestách
zabezpečuje veľký počet záberových hrán a lamiel
› Optimalizovaný záber po celú dobu životnosti pneumatiky
› Jednoznačne zvýšený kilometrový výkon vďaka širšiemu
a hlbšiemu tvaru dezénu a novej zmesi

›V
 ysokú priľnavosť na zasnežených a zľadovatených cestách
zabezpečuje veľký počet záberových hrán a lamiel
›R
 ebrá s technológiou hlbokých 3D lamiel zabezpečujú trakciu
po celý čas životnosti pneumatiky
› J ednoznačne zvýšený kilometrový výkon vďaka širšiemu
a hlbšiemu tvaru dezénu a novej zmesi
›S
 merový dezén behúňa odoláva veľkým silám pôsobiacim na
retardéroch

* V porovnaní s predchodcom

Všetky zimné pneumatiky Continental sú označené
symbolmi "snehovej vločky v horách" (3PMSF) a M+S.

Continental Bus and Coach Tires People Segment
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Conti360° Fleet Services
Continental ponúka viac než len pneumatiky. Naše služby siahajú od správneho výberu
pneumatiky a ich montáže, po priebežnú kontrolu, dodatočné služby sprevádzané
pravidelnou inšpekciou vozidlového parku a asistenciou pri defektoch 24 hodín denne,
7 dní v týždni. Navyše, poskytujeme aj kompletnú správu plášťa vašich pneumatík.
To všetko spadá pod náš komplexný reporting, vďaka ktorému vám pomôžeme znížiť
celkové prevádzkové náklady na minimum.
Vďaka našim 2 500 akreditovaným partnerom Conti360° sú
pre vás služby ContiBreakdown k dispozícii v 37 krajinách
sveta a v 14 z nich vám ponúkame aj kompletný balíček služieb
pre vozidlové parky, a to tak v mestách, ako aj okolo všetkých
dôležitých dopravných ciest. Vzhľadom na nepretržité školenie
našich partnerov a vďaka našim odborníkom na telefónnej linke,
ktorá funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vám môžeme
ponúknuť skutočne odbornú pomoc. Cenová štruktúra našich
služieb ContiBreakdownService je v celej Európe jednotná
a zabezpečí vám stabilitu a spoľahlivé plánovanie.

A pretože vieme, že kľúčom je cenová efektivita a spoľahlivosť,
zahŕňa služba Conti360° Fleet Services aj všetky stránky
odbornej údržby pneumatík. Pokrýva odporučenie nových
pneumatík aj likvidáciu opotrebovaných. Navyše, analýza
ContiFleetReporting vám poskytne komplexný a pravidelný
prehľad, ktorý jasne ukáže všetky vaše výdaje a služby. Hlásenie
je online, takže k dátam máte prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
Otestujte si nás: služba Conti360° Fleet Services je tu pre vás
24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

ContiFleetReporting™

ContiFitmentService™

Zabezpečíme vám kompletnú analýzu výkonov
vašich pneumatík, v ktorej jednoducho
ukážeme potenciál úspor nákladov
závislých od pneumatík.

Zabezpečíme výber vhodnej pneumatiky
a správnu montáž na optimalizáciu
nákladov vášho vozidlového parku.

ContiCasingManagement™

ContiFleetCheck™

Aj ojazdená pneumatika Continental
má hodnotu. Staráme sa o kompletnú
správu kostier: zber, kontrola, nákup,
protektorovanie a likvidácia.

Naša pravidelná kontrola vám pomôže
získať z vašich pneumatík všetko.

ContiBreakdownService™
Nezáleží, kde sa práve nachádzate. V prípade
poškodenia pneumatiky vás dostaneme
späť na cestu v minimálnom čase.
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ContiPressureCheck ™
ContiPressureCheck je priamy merací systém umiestnený vo vnútri pneumatiky, ktorý
pomáha predĺžiť jej životnosť. Správne nafúkané pneumatiky sa pravidelne opotrebúvajú,
zachovávajú si svoju kvalitu a znižujú spotrebu paliva. V prípade poklesu tlaku je
pneumatika nadmerne zaťažovaná a začne sa zahrievať. To môže spôsobiť poškodenie
pneumatiky alebo dokonca viesť k jej defektu. ContiPressureCheck pomáha takýmto
situáciám predchádzať a chrániť tak vašu investíciu.

PRESSURE

Senzor

Prijímač

(BAR)

9.0

9.0

7.5

7.5

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

Displej v kabíne

Jeden systém – mnoho výhod:
Jednoduchý
ContiPressureCheck sa rýchlo
a jednoducho inštaluje. Montáž dovnútra
pneumatiky garantuje vyššiu presnosť
údajov oproti podobným systémom.
ContiPressureCheck je kompatibilný
so všetkými značkami pneumatík.
Ekonomický
Jazda na správne nafúkaných
pneumatikách vedie k značnej úspore
paliva a vyššiemu kilometrovému
výkonu. Preto je váš vozidlový park
ekonomicky výhodnejší.

Spoľahlivý
Systém ContiPressureCheck pomáha
vyhnúť sa poruchám na pneumatikách,
ktoré môžu viesť k prestojom, pokutám,
poškodeniu dobrého mena a stratám
na zisku.

Ekologický
Správne nafúkané pneumatiky znižujú
opotrebovanie a spotrebu paliva,
a tým prispievajú k ochrane životného
prostredia.

Bezpečný
Každý spôsob obmedzujúci možnosť
poruchy znižuje riziko nehody –
jednoducho zvyšuje bezpečnosť cestnej
premávky.

Systém ContiPressureCheck
používa senzory vo vnútri
pneumatiky a nepretržite
monitoruje tlak vzduchu
a teplotu pneumatiky.

Continental Bus and Coach Tires People Segment
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Zákaznícky servis
So spoločnosťou Continental nezáleží na tom, čo alebo koho potrebujete prepraviť
– vždy sa môžete spoľahnúť na to, že kdekoľvek na svete máte na svojej strane
spoľahlivého partnera. Žiadna výzva pre nás nie je príliš veľká a žiadna lokalita príliš
vzdialená – nášmu tímu odborníkov môžete vždy veriť.

Sme tam, kde nás potrebujete.
Viac než 100 obetavých odborníkov
na pneumatiky na viac než 20 európskych
trhoch ponúka svoje odborné znalosti
pneumatík na riešenie prevádzkových
záležitostí.

Rýchly, priateľský a spoľahlivý záručný servis
Našim pneumatikám veríme. Preto berieme
každú sťažnosť veľmi vážne a vnímame
ju ako možnosť na zlepšenie sa. Pokiaľ náš
výrobok nefungoval tak, ako mal,
dostanete od nás kompenzáciu.

Portfólio nášho zákazníckeho servisu
› I ndividuálna technická asistencia
› Kontrola vozidlového parku na mieste
› Sledovanie výkonnosti pneumatík
› Rozšírený záručný servis
›Š
 koliace programy prispôsobené
na mieru

Continental – viac než len pneumatiky.
Continental je jedným z vedúcich svetových dodávateľov automobilovej techniky.
Ako dodávateľ brzdových systémov, systému a súčiastok do poháňacieho mechanizmu
automobilu a podvozku, prístrojovej techniky, automobilovej elektroniky, pneumatík
a výrobkov z technického elastoméru prispieva naša spoločnosť k väčšej bezpečnosti
aj ochrane životného prostredia na celom svete. Continental je navyše prevereným
partnerom v oblasti automobilovej komunikačnej siete. Spoločnosť zamestnáva približne
178 000 ľudí v 49 štátoch. Z nich viac než 44 000 pracuje v divízii pneumatík,
ktorá vyrába a vyvíja pneumatiky na viac než 24 miestach po celom svete.
Pneumatiky Continental vynikajú
výborným prenosom sily, maximálnou
smerovou stabilitou za všetkých
poveternostných podmienok a vysokým
stupňom cenovej efektivity. Rozsiahle
portfólio produktu a nepretržité
investície do výskumu a vývoja výrazne
prispievajú k ekonomickej a ekologicky
účinnej mobilite. Od osobných áut,
kamiónov, autobusov a stavebných
vozidiel až po vozidlá na priemyslové
použitie a dvojkolesové motorové

vozidlá ponúka Continental presný typ
pneumatiky na každodenné použitie.
Obchodná jednotka pneumatík pre
úžitkové vozidlá je jedným z najväčších
výrobcov pneumatík pre nákladné
automobily a autobusy na svete
a ponúka aj kompletné portfólio
výrobkov v oblasti priemyslových
pneumatík. Ako doplnok nových
pneumatík Continental existujú
v našom programe aj teplé a studené
protektory ContiRe a ContiTread.

Continental – už viac než
140 rokov spoľahlivý partner
pre výrobcov automobilov,
drobných spotrebiteľov
a dopravné spoločnosti.

Značenie pneumatík
M+S – blato a sneh (Mud and
Snow)
Výrobca pripravil pneumatiku
s lepšou priľnavosťou/trakčnou
silou na blate a na snehu.

Indikátor opotrebenia (TWI)
Výstupky umiestnené pravidelne okolo
pneumatiky, ktoré označujú dovolenú
minimálnu hĺbku dezénu. Pokiaľ sa tento
výstupok dostane do roviny s dezénom,
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