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Poľnohospodárske pneumatiky Continental viditeľné aj na Tour de France
V lete patria francúzske cesty opäť profesionálnym cyklistom. 21 etapová Tour de France prevádza pretekárov aj návštevníkov najrôz-

nejšími francúzskymi regiónmi vrátane poľnohospodárskych oblastí Bretónska, Bourgogne a Auvergne. Continental, ako jeden z piatich 
hlavných partnerov Tour de France, je tu stále viac viditeľný. V posledných rokoch bola Tour spojená s veľkou prezentáciou osobných, 
cyklo a moto pneumatík zn. Continental. Tento rok bola prvýkrát súčasťou Tour de France tiež prezentácia poľnohospodárskych pneu-
matík Continental.

„Tour de France je pre nás každoročne prirodzeným vrcholom letnej sezóny. Niektoré etapy sa vyznačujú výhľadmi na takmer nekoneč-
nú poľnohospodársku pôdu. Práve tam budú viditeľné naše vysoko výkonné poľnohospodárske pneumatiky,“ vysvetľuje Benjamin Hüb-
ner, manažér produktového radu poľnohospodárskych pneumatík v spoločnosti Continental. „Naše pneumatiky znamenajú odolnosť, 
bezpečnosť a pohodlie - v teréne aj na ceste, na automobiloch, bicykloch, traktoroch alebo úžitkových vozidlách. Partnerstvo s Tour de 
France to všetko dokáže jedinečne zobraziť.“

Poľnohospodárske pneumatiky Continental sú na tohtoročnej Tour de France viditeľné na poliach s francúzskym sloganom „La Pas-
sion de la Terre“ (voľne preložené ako „Vášeň pre Zem“). Poľnohospodárske pneumatiky sú tiež súčasťou „Continental car“, ktoré spre-
vádza účastníkov na všetkých etapách. Na prvých troch rýchlostných úsekoch sú inštalované veľké bannery, ďalej traktory s poľnohos-
podárskymi pneumatikami pozdĺž trasy, 
ktoré tiež prezentujú poľnohospodárske 
portfólio spoločnosti Continental. Animo-
vaný LED banner zdraví cyklistov vo vy-
braných etapových cieľoch a záver Tour 
na parížskej Champs Elysée budú sprevá-
dzať krátke reklamné klipy.

Poľnohospodárske pneumatiky musia 
byť všestranné. Rozsiahle portfólio pneu-
matík spoločnosti Continental ponúka far-
márom robustných „partnerov“, ktorí posky-
tujú maximálny výkon na rôznych pôdach, 
pri rôznych zaťaženiach a pri rôznych rých-
lostiach. Prvá poľnohospodárska pneuma-
tika Continental bola uvedená na trh v roku 
1928. Na základe svojich mnohoročných 
skúseností spoločnosť Continental neustá-
le investuje do inovácií, aby mohla ideálne 
reagovať na potreby zákazníkov.

Pöttinger otvoril svoj štvrtý výrobný závod
Rakúsky Pöttinger oficiálne otvoril svoj 

v poradí štvrtý závod 11. júna v St. Geor-
gene neďaleko hlavného sídla spoločnosti 
v Grieskirchene v Rakúsku.

Prvá etapa výstavby v hodnote 25 mil. € 
sa zrealizovala za jediný rok. Rýchlosť vý-
stavby súvisela so zaplnenými objednávka-
mi a nedostatočnými priestorovými kapaci-
tami v Grieskirchene.

Popri spomínanom hlavnom závode na 
výrobu krmovinárskych strojov v Grieskir-
chene, kvarteto závodov dopĺňa Bernburg 
v Nemecku, kde prebieha kompletizácia se-
jacích strojov a české Vodňany s výrobou 
pôdoobrábacích strojov.

Pöttinger má v St. Georgene 17 ha plo-
chu, na ktorej v prvej etape vystaval kryté 
priestory s rozlohou 6 300 m2. Nový výrob-
ný závod navrhli tak, aby v konečnej fáze rozšírenia poskytoval porovnateľnú výrobnú plochu ako hlavný závod.

Súčasne s dokončením prvej fázy, oficiálne začali aj druhú fázu rozširovania na zhruba dvojnásobok súčasných priestorov v objeme 
investícií 45 mil. €. V novom štvrtom závode Pöttinger plánuje vystavať aj linku na lakovanie technológiou KTL, ktorá je ekologická bez 
rozpúšťadiel. Strojom Pöttinger dáva veľmi atraktívne farebné riešenie a dlhšiu životnosť.

„Teší nás pozitívny vývoj v náraste obratu. Tento trend chceme zachovať aj rozšírením distribučnej siete a zavádzaním nových produk-
tov. Nato potrebujeme nové výrobné priestory,“ hovorí Gregor Dietachmayr, hovorca manažmentu.

Pöttingru záleží aj na životnom prostredí. Pri výstavbe kládol akcent aj na túto stránku. Použili vegetačnú strechu, LED technológie 
svietenia, vysokokvalitnú tepelnú izoláciu a odpadové teplo využívajú v podlahovom vykurovaní. Eko stránku podčiarkujú kvetinové zá-
hony pre vlastné včelstvo zvyšujúce biodiverzitu na ploche 6 000 m2.

Myslelo sa aj na 60 zamestnancov, ktorí budú montovať lisy na oválne balíky Impress a veľké zhrabovače TOP. Druhá hala poskytne 
pracovné miesta pre ďalších 30 – 40 ľudí.
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