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Redução dos Custos Operacionais com Tecnologia

A Continental está entre os três maiores fabricantes de pneus do mundo, sendo o número 1 na Alemanha e Europa.
Seja com pneus superelásticos, pneumáticos ou cushions, a Continental oferece tecnologia alemã em pneus industriais 
para o mundo inteiro, proporcionando sempre a melhor solução e o menor custo operacional.
Nossa vantagem competitiva está aliada ao fato de oferecermos um portifólio completo de produtos e atender as mais 
específicas aplicações, buscando sempre benefícios financeiros positivos aos nossos clientes.

Além disso, trocas de pneus custam dinheiro. Por esta razão a Continental oferece um portfólio completo de 
produtos aliado à serviços de consultoria que permitem oferecer o pneu ideal para as mais específicas aplicações.

Reduza seus Custos Operacionais

Alta tecnologia e qualidade significam baixo custo operacional

Quilometragem extra por litro de combustível *
Melhor para o ambiente **

*com base em medições de resistência de rolamento
**os resultados podem variar com base no veículo e uso
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Baixa resistência ao rolamento = redução no consumo de combustível Alta durabilidade = vida útil prolongada 

Vida útil prolongada = menor gastos com pneus Pneus com baixa manutenção = redução dos custos operacionais
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0800 170 061 | www.conti.com.br

Continental Tires Mercosul
Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto
s/nº km 66 - CEP: 13212-240
Jundiaí - SP / Brasil
0800 170 061

www.conti.com.br
facebook.com/continentalpneusbrasil

Sua empresa sempre
em movimento
Linha Industrial de Pneus Continental 



Pneumáticos
Conforto em primeiro lugar

Radial
Superelásticos

ContiRV20 VelocityContiRT20 Performance
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Os Pneumáticos Continental proporcionam conforto em todas as superfícies, o que significa dizer que pessoas, 
veículos, bens e produtos transportados e armazenados estarão seguros e protegidos durante toda operação.
Nosso portfólio de pneumáticos abrange pneus Radiais e Diagonais, que são desenvolvidos e utilizados principalmente 
pelo conforto na condução, excelente capacidade de tração e fácil manuseio.

Pneus Superelásticos e Cushions são as melhores opções para aplicações severas, com alto risco de impacto e 
danos.  São pneus extremamente estáveis, resistentes a cortes e perfurações e de fácil manutenção. Possuem alta 
capacidade de carga e são extremamente econômicos, ideais para empilhadeiras e outros veículos industriais. 
Ambos possuem disponíveis a versão CLEAN e ANTISTATIC.

• Ambientes externos e deslocamento em longas distâncias; 

• Sulcos mais profundos que proporcionam maior durabilidade e vida útil;

• Banda de rodagem que garante maior contato e excepcional tração em 

qualquer tipo de superfície;

• Exclusivo desenho de banda de rodagem que assegura perfeita aderência e 

melhor distribuição da carga;

• Cintas de aço mais largas e talões reforçados garantem excelente estabilidade;

• Menor área de frenagem e rodar silencioso;

• Baixa resistência ao rolamento.

Diagonais 

• Ideal para deslocamentos de médias e longas distâncias;

• Excelente estabilidade e segurança para o transporte de cargas;

• Laterais reforçadas que proporcionam maior proteção contra impactos 

e cortes;

• Boa capacidade de tração;

• Conforto e dirigibilidade; 

• Oferecem um excelente custo de aquisição;

• Maior capacidade de carga do mercado.

• Ideal para ambientes internos, baixa velocidade e com boa pavimentação; 

• Excelente estabilidade para elevação de cargas;

• Excelente capacidade de carga;

• Baixa resistência ao rolamento e economia operacional.

IC 10 / IC 12IC 40 Extra Deep

SH 12SC 20 Mileage + CSEasy SC 20 SC 11SC 18

Superelásticos e Cushions 
Feitos para durar

Cushions ou Press-On-Bands

MH 20MC 20

Meio Ambiente

A Continental assume responsabilidade com o meio ambiente, clima, 
natureza e a reciclagem de recursos.

Todos os pneus Continental estão livres de Nitrosaminas e Policíclicos 
Hidrocarbonetos que são componentes que podem ser nocivos ao ser 
humano.

Os pneus Continental possuem maior durabilidade e longa vida útil, o que 
significa menos pneus no ambiente. Além disso, nossos pneus apresentam 
baixa resistência ao rolamento, ou seja, menor consumo de energia ou 
gasto de combustível para o seu veículo e consequentemente menor 
emissão de CO2 para o ambiente.

Todos os pneus da Continental são produzidos sob as regulamentações do 
ISO14001, ou seja, ambientes e instalações de produção certificadas. 

Qualidade

Clientes Continental podem contar com qualidade certificada. A gestão da 
qualidade em nossa produção foi auditada e totalmente aprovada por 
estar em conformidade com as normas e requisitos EN ISO 9001: 2008.

Custo Total de Operação (TCO)

A Continental se esforça para oferecer aos nossos clientes soluções adequadas 
e planejadas para reduzir o seu custo operacional, de maneira a perceber 
que o preço de compra é realmente apenas mais um componente do custo 
total do pneu na operação. 

Com transparência, a Continental promove sempre o menor Custo Total 
de Operação, oferecendo aos nossos clientes vantagens econômicas sobre 
nossos concorrentes, combinando um justo preço de aquisição, elevada 
durabilidade e vida útil, baixa resistência ao rolamento e a baixa manutenção.

Preço de Compra

Custos de Energia

Custos de Manutenção
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Pneus Concorrentes

• Elevada vida útil, durabilidade e tração;

• Rodar suave, segurança e estabilidade;

• Conforto ao operador e proteção às cargas;

• Excelente estabilidade para elevação de cargas;

• Laterais reforçadas que oferecem maior robustez e proteção contra impactos;

• Baixa resistência ao rolamento  =  menor consumo de combustível.
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