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Opakovaně bez překážek, 
nerušené podnikání
Jak získat výhody ze zdokonaleného protektorování 



Všechno probíhá 
v cyklech 
Jak podnikat přirozeným způsobem  



Protektorování vám pomůže 
uskutečňovat podnikání co 
nejpřirozenějším způsobem. 

Všechno probíhá v cyklech 
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Každý konec je začátek něčeho 
nového. Začátek dalšího kola. 
Fascinující mechanizmus, jenž 
poskytuje příležitost přemýšlet 
jiným způsobem o tom, jak řídit 
své podnikání. 

Protektorování je toho dobrým 
příkladem. Je přirozenou 
cestou ke snižování nákladů 
díky optimálnímu využití 
kilometrového potenciálu pneu.
Navíc posiluje šetrné chování 
k přírodě! 

Jinými slovy:

Příroda 
existuje 
v dokonalých 
cyklech. 



Působivé účinky protektorování 
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EMISÍ CO2

Ve srovnání s neznačkovými pneumatikami s velmi nízkou 
protektorovatelností přinášejí  protektorovatelné pneu  
spoustu výhod a úsporu již realizovaných nákladů.

nebo pěstovatelské oblasti 

zábOr
Půdy

Měřeno úrovní emisí 
pevných částic 

znEčIšťOVánÍ 
OVzdušÍ 

19 %

SPOTŘEbA

VOdy

TěžbA 
PŘÍrOdnÍCh 
zdrOjů70 %

Snížení těžby nerostných surovin 
(železná ruda, ropa, atd.) díky 
opětovnému použití kostry pneu

Více než70 %  
komerčních autoparků 
protektoruje pneumatiky 
svých vozidel alespoň 
jednou.
Mají k tomu dobrý důvod. Protektorování snižuje 
náklady na kilometr, což vede k atraktivnějším 
celkovým nákladům. Kromě toho, protektorování 
zvyšuje životnost pneumatik a celkový počet 
kilometrů, jež pneumatiky vozidel autoparku 
najezdí.

Zdroj: Ernst & Young et Associés, 2016, https://www.rula-brw.de/PublishedFiles/20170117_Studie_Reifenrunderneuerung.pdf

21 %

70 %
úSPOru SurOVIn  
díky opětovnému použití kostry

Protektorování znamená: 
až



Výhoda díky 
předchozím 
zkušenostem. 
Výhoda protektorování s Continentalem



Cykly jsou zkušenostmi obohacovány 
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Jednoduše vědí, že inovativní 
řešení jsou hlavním klíčem k tomu, 
aby vám pomohla šetřit čas, 
peníze a bezpečně dojet do cíle. 
Rovněž vědí, jak důležité jsou 
pneumatiky jako jediné místo 
kontaktu s povrchem silnice. 
Naši odborníci soustředěně sledují 
tyto aspekty a soustavně zlepšují 
řešení protektorování Continentalu, 
přičemž dávají vašim pneumatikám 
nový životní cyklus, jenž je 
spolehlivý a bezpečný. 

naše odborníky 
žene touha 
po zlepšování 
technologie, 
aby vám mohli 
poskytnout jasné 
výhody.  
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Desetiletí zkušeností

Snažíme se udržet si vysokou motivaci při 
zlepšování a poskytování nejlepších řešení pro 
jakýkoliv scénář. Jsme pyšni na to, že naše úsilí 
získalo uznání, např. ve známém odborném 
časopise Tyre Technology International Magazine 
ocenili naše nejmodernější systémy gumárenské 
recyklace a protektorování pneumatik.  

Celá desetiletí vylepšujeme naši kvalitu 
a zvyšujeme naši odbornost, a rovněž 
investujeme velké sumy do výzkumu a vývoje, 
abychom vytvářeli udržitelné obchodní modely 
a inovativní výrobky v souladu s fascinující 
koncepcí oběhového hospodářství. Tato koncepce 
je pro nás natolik důležitá, že jsme pro ni vyhradili 
speciální lokalitu: v našem výjimečném závodě 
ContiLifeCycle v Hannoveru pracují naši odborníci 
na příštích koncepcích maximální udržitelnosti 
v odvětví výroby pneumatik. 

V tomto celosvětově jedinečném závodě jsme 
pyšni na to, že neustále přinášíme inovace 
v oblasti „protektorování pneumatik za tepla“ 
pro nákladní vozidla a autobusy, jakož i v oblasti 
gumárenských recyklačních systémů. V našem 
britském závodě Bandvulc kombinujeme 
„protektorování za tepla a za studena“ pod 
jednou střechou. Jako průkopníci v této oblasti 
pracujeme v uzavřeném výrobním cyklu, při němž 
využíváme synergie protektorování a gumárenské 
recyklace. Umožňuje nám to stanovovat nové 
standardy v udržitelnosti. 

jako jeden 
z největších 
výrobců pneumatik 
na světě máme 
rovněž  mnohaleté 
zkušenosti 
s protektorováním. 

na cestě za 
nejlepšími řešeními



Výhody pro naše zákazníky
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Minimální valivý 
odpor, jenž vede 
ke snižování 
nákladů  

Nejvyšší 
spolehlivost, díky 
materiálům nejvyšší 
kvality využívaným 
v procesech výroby 
i protektorování 

robustní a odolný 
dezén vhodný 
pro všechny účely 
a každý typ terénu 

Maximální 
bezpečnost 
v souladu s vizí 
Continental Vision 
Zero, jejímž cílem je 
eliminovat dopravní 
nehody a náhodná 
usmrcení 

jednoduchou 
klíčovou filozofii: 
udržet všechna 
vozidla na silnici 

Mohou se spolehnout na to, že jim porozumíme, 
a dokážeme využít jejich zpětnou vazbu. Společně 
vytváříme a zlepšujeme koncepce, jež vedou 
k budoucnu zelené logistiky. Sofistikovaná 
technologie nám umožňuje úspěšně přenášet 
výhody nových pneumatik do protektorovaných. 
Vzhledem k tomu, že kostra představuje až 80 % 
komerční hodnoty pláště, naši zákazníci zúročují svou 
investici, a přitom mají stejné výhody, jaké nabízí nová 
pneumatika Continental: 

Komunikace 
s našimi zákazníky 
je rovněž 
produktivní cyklus.



Cykly poskytují 
individuální místa 
vstupů 
Posílená koncepce ContiLifeCycle 
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Cykly poskytují individuální místa vstupů 
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Protektorování

ContiLifeCycle je komplexní systém, jenž byl vytvořen k tomu, aby přinášel 
zákazníkům uspokojení opětným používáním pneumatik a prodlužováním 
jejich životnosti. Koncepce ContiLifeCycle je součástí programu Conti360° 
Solutions, jenž je určen ke komplexnímu hospodaření s pneumatikami 
ve vozovém parku. Celý proces se skládá ze tří kroků. Za každým z nich stojí 
technologie.

nové pneumatiky – delší životnost 
Začátek cyklu ContiLifeCycle představuje 
nová pneumatika. Navržena maximálně 
efektivně v souladu s filozofií od kolébky 
po hrob. Stvořena pro praxi jako 
výsledek inovativního výzkumu a vývoje, 
do něhož každoročně investujeme. 
Pneumatiky Continental pro nákladní 
automobily a autobusy jsou trvanlivé, 
hospodárné, protektorovatelné, což je 
klíčové k optimalizaci celkových nákladů 
na vlastnictví vozového parku. 

hospodaření s plášti 
ContiLifeCycle umožnuje další život
originálního pláště Continental, který nabízí
standardizovanou konstrukci vhodnou pro 
všechny nápravy, čímž zjednodušuje vaše 
hospodaření s kostrami. Svým robustním 
dezénem je náš plášť ideální k protektorování 
pneumatik nákladních automobilů a autobusů. 
Navíc je k dispozici rovněž banka opotřebených 
pneu, díky níž si snadno objednáte protektory, 
nebo budete moci použít hodnotu Vámi 
zaslaných protektorovatelných pneu jako 
protiúčet při dalším nákupu u nás.

Protektorování 
Třetí krok cyklu ContiLifeCycle nabízí dvě 
různé možnosti protektorování pneumatik: 
protektorování za tepla Contire™ 
a za studena ContiTread™, přičemž oba 
způsoby jsou efektivní, ekologické a vysoce 
kvalitní řešení, jež prodlužují životnost 
pneumatik Continental a prokazatelně 
zvyšují jejich výkonnost a spolehlivost. 

   šetření nákladů
   Ochrana životního prostředí 
   Klidná mysl (čisté svědomí?)
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Náš rozsáhlý výrobní program zahrnuje 
pneumatiky pro velmi různorodé využití 
a k různým účelům. Naše pneumatiky pro 
dálkovou přepravu, městskou autobusovou 
dopravu, stavebnictví a provoz v těžkém 
terénu se vyznačují vysokým potenciálem 
kilometrového výkonu a optimalizovanou 
spotřebou pohonných hmot. Abyste mohli 
z těchto předností profitovat déle, nabízíme 
vám dvě metody protektorování: 

Pneumatiky 
pro nákladní 
automobily 
a autobusy 
od Continental 
jsou navrženy 
tak, aby dlouho 
vydržely  

Protektorování 
za tepla  
a za studena.

Náš sortiment
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Vypadá jako nová, funguje jako nová. 
V rámci procesu teplé vulkanizace dochází k obnově 
jak běhounové části, tak i bočnic kostry ojeté pneu. 
Výsledkem je protektorovaná pneu s vynikajícím dezénem 
na velmi kvalitní kostře. Tohoto výsledku je dosaženo díky 
standardizovaným postupům kontroly opotřebených pneu 
vyvinutým s našimi partnery v oblasti protektorování a jejich 
důsledné kontrole, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost.
Následně je pak z pláště odstraněna zbytková pryž a později 
je zpět nanesena na odrásaná místa nová pryž vyrobená 
podle totožných receptur pro výrobu nové pneu. 

Přesnost přípravy ojetého pláště je zaměřena nejen 
na kvalitu, ale přináší i šetrnost při spotřebě použitého 
materiálu. Obnovené pneu jsou vulkanizovány v lisech 
za použití uzavřeného tepelného okruhu, což nám umožňuje 
tepelnou energii používat opakovaně v různých fázích 
výroby. Výsledkem je uzavřený, čistý a efektivní výrobní 
cyklus, jenž je udržitelný a umožňuje nám vytvářet produkty 
vysoké kvality při nižších nákladech. 

ContiRe™ – Protektorování za tepla 

Contire™ –  
Protektorování 
za tepla 
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ContiTread™ – Protektorování za studena

je to stejně jednoduché jako promyšlené: 
nejrychleji se opotřebovává právě běhoun, proto sjetá pneumatika 
jednoduše dostane nový běhoun, přičemž si ponechá svoji kostru, 
jež je ještě pořád ve výborném stavu. Předvulkanizované běhouny 
ContiTread™ jsou vyrobeny z totožných směsí jako nové  nákladní 
pneu Continental, stejně jako jejich dezény. 
Tyto běhouny lze bez potíží použít a poskytují několik životních 
cyklů pro jakýkoliv plášť z rodiny značek Continental. Výhodou 
ContiTread™ je, že se jedná o lokální proces a to díky široké síti 
našich partnerů a nedochází tak k distribuci koster na zbytečně 
velké vzdálenosti. Výsledkem je, že spolu s našimi partnery 
v oblasti studené vulkanizace ContiTread™ nabízíme našim 
zákazníkům služby udržitelným způsobem. Produktové portfolio 
předvulkanizovaných pásů ContiTread™ pokrývá všechny šířky 
pneu Continental, což umožňuje udržet vysokou kvalitu finálního 
produktu. 
 
ContiTread™, jako součást koncepce ContiLifeCycle, je navržen 
jako řešení služby, jež garantuje zákazníkům nejvyšší efektivnost 
v průběhu celé životnosti pneumatiky.

Evropská síť partnerů 
ContiTread™ nabízí 
nejvyšší kvalitu pro-
tektorování za stu-
dena. 

ContiTread™ – 
Protektorování 
za studena
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Continental barum s.r.o.
Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika

www.continental.cz
www.contilifecycle.com


