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Opakovane bez prekážok, 
nerušené podnikanie 
Ako získať výhody zo zdokonaleného protektorovania 



Všetko prebieha 
v cykloch 
Ako podnikať prirodzeným spôsobom



Protektorovanie vám pomôže 
uskutočňovať podnikanie čo 
najprirodzenejším spôsobom.

Všetko prebieha v cykloch 
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Každý koniec je začiatok niečoho 
nového. Začiatok ďalšieho kola. 
Fascinujúci mechanizmus, ktorý 
poskytuje príležitosť rozmýšľať 
iným spôsobom o tom, ako riadiť 
svoje podnikanie. 

Protektorovanie je toho dobrým 
príkladom. Je prirodzenou 
cestou k znižovaniu nákladov 
vďaka optimálnemu využitiu 
kilometrového potenciálu pneu. 
Navyše, posilňuje ohľaduplné 
správanie k prírode! 

Inými slovami:

Príroda 
jestvuje 
v dokonalých 
cykloch. 



Pôsobivé účinky protektorovania 
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EMISIÍ CO2

V porovnaní s neznačkovými pneumatikami s veľmi nízkou 
protektorovateľnosťou prinášajú protektorovatelné pneu 
množstvo výhod a úsporu už realizovaných nákladov.

alebo pestovateľskej oblasti 

Merané úrovňou emisií 
pevných častíc

ZnEčISťOVanIE 
OVZdušIa

19 %

SPOTrEBa

VOdY

ťažBa 
PrÍrOdnýCh 
ZdrOjOV70 %

Zníženie ťažby nerastných surovín 
(železná ruda, ropa, atď.) vďaka 
opätovnému použitiu kostry pneu

Viac ako70 %  
komerčných autoparkov 
protektoruje pneumatiky 
svojich vozidiel aspoň raz.

Majú na to dobrý dôvod. Protektorovanie znižuje 
náklady na kilometer, čo vedie k atraktívnejším 
celkovým nákladom vlastníctva. Okrem toho, 
protektorovanie zvyšuje životnosť pneumatík 
a celkové množstvo kilometrov, ktoré pneumatiky 
vozidiel autoparku najazdia.

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

21 %

ZáBOr
PÔdY

70 %
úSPOru SurOVÍn  
vďaka opätovnému použitiu kostry

Protektorovanie znamená: 
až



Výhoda vďaka 
predchádzajúcim 
skúsenostiam.
Výhoda protektorovania s Continentalom



Cykly sa skúsenosťami obohacujú
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Jednoducho vedia, že inovatívne 
riešenia sú hlavným kľúčom 
k tomu, aby vám pomohli šetriť 
čas, peniaze a bezpečne doraziť 
do cieľa. Rovnako vedia, ako 
dôležité sú pneumatiky ako jediné 
miesto kontaktu s povrchom 
cesty. Naši odborníci sústredene 
sledujú tieto aspekty a neústale 
zlepšujú riešenia protektorovania 
Continentalu, pričom dávajú vašim 
pneumatikám nový životný cyklus, 
ktorý je spoľahlivý a bezpečný.

našich odborníkov 
ženie túžba 
po zlepšovaní 
technológie, 
aby vám mohli 
poskytnúť jasné 
výhody. 
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Desaťročia skúseností

Snažíme sa udržať si vysokú motiváciu pri 
zlepšovaní a poskytovaní najlepších riešení pre 
akýkoľvek scenár. Sme hrdí na to, že naše úsilie 
získalo uznanie, napr. v známom odbornom 
časopise Tyre Technology International Magazine 
ocenili naše najmodernejšie systémy gumárenskej 
recyklácie a protektorovania pneumatík.

ako jeden 
z najväčších 
výrobcov pneumatík 
na svete máme aj 
dlhodobé skúsenosti 
s protektorovaním.

na ceste 
za najlepšími 
riešeniami

Celé desaťročia vylepšujeme našu kvalitu 
a zvyšujeme našu odbornosť, a tiež investujeme 
veľké sumy do výskumu a vývoja, aby sme 
vytvárali udržateľné obchodné modely 
a inovatívne výrobky v súlade s fascinujúcou 
koncepciou obehového hospodárstva. Táto 
koncpecia je pre nás natoľko dôležitá, že sme 
pre ňu vyhradili špciálnu lokalitu: v našom 
výnimočnom závode ContiLifeCycle v Hannoveri 
pracujú naši odborníci na budúcich koncepciách 
maximálnej udržateľnosti v odvetví výroby 
pneumatík. 

V tomto celosvetovo jedinečnom závode sme hrdí 
na to, že neustále prinášame inovácie v oblasti 
„protektorovania pneumatík za tepla“ pre nákladné 
vozidlá a autobusy, ako aj v oblasti gumárenských 
recyklačných systémov. V našom britskom závode 
Bandvulc kombinujeme „protektorovanie za tepla 
a za studena“ pod jednou strechou. 
Ako priekopníci v tejto oblasti pracujeme 
v uzavretom výrobnom cykle, pri ktorom 
využívame synergie protektorovania 
a gumárenskej recyklácie. Umožňuje nám to 
stanovovať nové štandardy v udržateľnosti. 



Výhody pre našich zákazníkov
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Minimálny valivý 
odpor, ktorý vedie 
k znižovaniu 
nákladov

Najvyššiu 
spoľahlivosť, 
vďaka materiálom 
najvyššej kvality 
využívaným 
v procesoch výroby 
aj protektorovania 

robustný a odolný 
dezén vhodný 
pre všetky účely 
a každý typ terénu 

Maximálnu 
bezpečnosť v súlade 
s víziou Continental 
Vision Zero, ktorej 
cieľom je eliminovať 
dopravné nehody 
a náhodné usmrtenia 

jednoduchú 
kľúčovú filozofiu: 
udržať všetky 
vozidlá na ceste 

Môžu sa spoľahnúť na to, že im porozumieme, 
a dokážeme využiť ich spätnú väzbu. Spoločne 
vytvárame a zlepšujeme koncepcie, ktoré vedú 
k budúcnosti zelenej logistiky. Sofistikovaná 
technológia nám umožňuje úspešne prenášať výhody 
nových pneumatík do protektorovaných. Vzhľadom 
na to, že kostra predstavuje až 80 % komerčnej 
hodnoty plášťa, naši zákazníci zúročujú svoju 
investíciu, a pritom majú rovnaké výhody, aké ponúka 
nová pneumatika Continental: 

Komunikácia 
s našimi zákazníkmi 
je tiež produktívny 
cyklus.



Cykly poskytujú 
individuálne 
miesta vstupov. 
Posilnená koncepcia ContiLifeCycle
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Cykly poskytuju individuálne miesta vstupov
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Protektorovanie

ContiLifeCycle je komplexný systém, ktorý bol vytvorený na to, aby prinášal 
zákazníkom uspokojenie opätovným používaním pneumatík a predlžovaním ich 
životnosti. Koncepcia ContiLifeCycle je súčasťou programu Conti360° Solutions, 
ktorý je určený na komplexné hospodárenie s pneumatikami vozového parku. 
Celý proces pozostáva z troch krokov. Za každým z nich stojí technológia. 

nové pneumatiky – dlhšia životnost 
Začiatok cyklu ContiLifeCycle predstavuje 
nová pneumatika. Navrhnutá maximálne 
efektívne v súlade s filozofiou od kolísky 
po hrob. Vytvorená pre prax ako výsledok 
inovatívneho výskumu a vývoja, do ktorého 
každoročne investujeme. Pneumatiky 
Continental pre nákladné autá a autobusy 
sú trvanlivé, hospodárne, protektorovateľné, 
čo je kľúčové pre optimalizáciu celkových 
nákladov vlastníctva vozového parku. 

hospodárenie s plášťami 
ContiLifeCycle umožnuje ďalší život
originálneho plášťa Continental, ktorý 
ponúka štandardizovanú konštrukciu vhodnú 
pre všetky nápravy, čím zjednodušuje 
vaše hospodárenie s kostrami. Svojím 
robustným dezénom je náš plášť ideálny 
pre protektorovanie pneumatík nákladných 
áut a autobusov. Navyše je k dispozícii aj 
banka opotrebovaných pneu, vďaka ktorej 
si jednoducho objednáte protektory, alebo 
budete môcť použiť hodnotu vami poslaných 
protektorovateľných pneu ako protiúčet pri 
ďalšom nákupe u nás.

Protektorovanie 
Tretí krok cyklu ContiLifeCycle ponúka dve 
rôzne možnosti protektorovania pneumatík: 
protektorovanie za tepla Contire™ 
a za studena ContiTread™, pričom oba 
spôsoby sú efektívne, ekologické a vysoko 
kvalitné riešenia, ktoré predlžujú životnosť 
pneumatík Continental a preukázateľne 
zvyšujú ich výkonnosť a spoľahlivosť. 

  šetrenie nákladov
  Ochrana životného prostredia 
  Pokojná myseľ (čisté svedomie?)
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Náš rozsiahly výrobný program zahŕňa 
pneumatiky pre veľmi rôznorodé využitie 
a na rôzne účely. Naše pneumatiky pre 
diaľkovú prepravu, mestskú autobusovú 
dopravu, stavebníctvo a prevázdku v ťažkom 
teréne sa vyznačujú vysokým potenciálom 
kilometrového výkonu a optimalizovanou 
spotrebou pohonných hmôt. Aby ste 
mohli z týchto predností profitovať dlhšie, 
ponúkame vám dve metódy protektorovania:

Pneumatiky 
pre nákladné 
automobily 
a autobusy 
od Continentalu 
sú navrhnuté 
tak, aby dlho 
vydržali

Protektorovanie 
za tepla  
a za studena.

Náš sortiment
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Vyzerá ako nová, funguje ako nová. 
V rámci procesu teplej vulkanizácie dochádza k obnove 
ako behúňovej časti, tak i bočníc kostry ojazdenej pneu. 
Výsledkom je protektorovaná pneu s vynikajúcim dezénom 
na veľmi kvalitnej kostre. Tento výsledok je dosiahnutý vďaka 
štandardizovaným postupom kontroly opotrebovaných 
pneu vyvinutým s našimi partnermi v oblasti protektorovania 
a ich dôslednej kontrole, čím je zaistená vysoká bezpečnosť. 
Následne je potom z plášťa odstránená zvyšková guma 
a neskôr je späť nanesená na odrásané miesta nová guma 
vyrobená podľa totožných receptúr pre výrobu novej pneu.

Presnosť prípravy ojazdeného plášťa je zameraná nielen 
na kvalitu, ale prináša i šetrnosť pri spotrebe použitého 
materiálu. Obnovené pneu sú vulkanizované v lisoch 
za použitia uzavretého tepelného okruhu, čo nám umožňuje 
tepelnú energiu používať opakovane v rôzných fázach 
výroby. Výsledkom je uzavretý, čistý a efektívny výrobný 
cyklus, ktorý je udržateľný a umožňuje nám vytvárať 
produkty vysokej kvality pri nižších nákladoch. 

ContiRe™ – Protektorovanie za tepla 

Contire™ –  
Protektorovanie 
za tepla 
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ContiTread™ – Protektorovanie za studena

je to také jednoduché ako je to premyslené: 
najrýchlejšie sa opotrebúva práve behúň, preto ojazdená 
pneumatika jednoducho dostane nový behúň, pričom si 
ponechá svoju kostru, ktorá je ešte stále vo výbornom stave. 
Predvulkanizované behúne ContiTread™ sú vyrobené z totožných 
zmesí ako nové nákladné pneu Continental, rovnako ako ich 
dezény. Tieto behúne je možné bez problémov použiť a poskytujú 
niekoľko životných cyklov pre akýkoľvek plášť z rodiny značiek 
Continental. Výhodou ContiTread™ je, že ide o lokálny proces a to 
vďaka širokej sieti našich partnerov a nedochádza tak k distribúcii 
kostier na zbytočne dlhé vzdialenosti. Výsledkom je, že spolu 
s našimi partnermi v oblasti studenej vulkanizácie ContiTread™ 
ponúkame našim zákazníkom služby udržateľným spôsobom. 
Produktové portfólio predvulkanizovaných pásov ContiTread™ 
pokrýva všetky šírky pneu Continental, čo umožňuje udržať vysokú 
kvalitu finálneho produktu. 
 
ContiTread™, ako súčasť koncepcie ContiLifeCycle, je navrhnutý 
ako riešenie služby, ktoré garantuje zákazníkom najvyššiu 
efektívnosť počas celej životnosti pneumatiky.

Európska sieť 
partnerov 
ContiTread™ ponúka 
najvyššiu kvalitu 
protektorovania 
za studena. 

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

www.continental.sk
www.contilifecycle.com


