Apresentamos a nova
Linha Portuária

Linha Portuária da Continental

DockMaster
ContainerMaster
StraddleMaster

Economia ou Tecnologia?
Escolha os dois.
A Continental é a quarta maior fabricante de pneus no mundo.
Projetamos, desenvolvemos e produzimos uma grande variedade
de pneus para quase todos os tipos de veículos do planeta, seja
com duas ou mais rodas, para veículos com equipamentos de
baixas ou altas potências, chegando até na casa dos milhares de
cavalos.

No entanto, pneus representam menos do que 30% de suas
atividades, porque a Continental é muito mais do que uma
fabricante de pneus. Ela é também líder no fornecimento
de sistemas de freios, de instrumentação, de componentes
eletrônicos para veículos, sistemas e componentes de
transmissões, e chassis. Ademais fornece ao mercado, soluções de
infotainment, e contribuí no aprimoramento geral da segurança
dos veículos, na proteção climática global e na conservação de
energia. Em suma, são experts em movimento e transporte, de
pessoas e cargas.

TerminalTransport

ContiRV20

ContiRT20

Carreta

CraneMaster

Esta também é a motivação que impulsiona a sua produção de
pneus diagonais, radiais e não-pneumáticos. Isto possibilita que
a Continental ofereça pneus que correspondam exatamente
às necessidades e às exigências dos clientes, não se limitando
meramente a um simples portfólio. Desde 2011, participa do
mercado de portos e designa uma equipe de engenheiros,
especialistas em produção, funcionários de marketing e vendas,
todos prontos para atender às necessidades de novos clientes.

De fato, pneus em portos apresentam exigências extremas. E
há três razões para isto: altura da carga, peso e velocidade dos
veículos. Acima de tudo, sabe da preocupação com a segurança
de todos os envolvidos neste tipo de operação e por este motivo a
Linha Portuária da Continental foi desenvolvida especificamente
para atender todas as características e exigências das operações
portuárias. Neste folheto, certamente você encontrará o pneu
adequado para atender as suas necessidades, e com o melhor
custo-beneficio.

A Tecnologia V.Ply

Economia ou Tecnologia?
Escolha os dois.
Se o pneu perfeito tivesse que ser criado, ele deveria se aproximar
ao máximo do texto: “Tração imbatível em superfícies secas
e molhadas, em climas escaldantes ou congelantes. Desgaste
mínimo, extrema estabilidade, direção suave e confortável em
qualquer superfície e o melhor de tudo, a custo baixíssimo”.

Apesar de este sonho ainda estar distante, a nova tecnologia V.Ply
da Continental é um grande passo à frente na busca pelo pneu
perfeito. O design dos pneus V.Ply foi inspirado na tecnologia dos
pneus de corrida e desenvolvido com a utilização de modelos
3D detalhados, aliada ao conhecimento técnico da equipe de
Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Continental.
Os pneus foram testados exaustivamente em condições reais
de utilização em que a tecnologia V.Ply combina o melhor
das tecnologias Cross-ply e Radial, integradas em um padrão
inovador na estrutura das lonas com múltiplos cordoneis.

Lonas de reforço
A utilização de até quatro camadas de lonas de
reforço V.ply não só oferece rigidez adicional à
banda de rodagem, mas também funciona como
lonas protetoras para a própria carcaça, além de
elemento de ligação com a rodagem.

Padrão V.ply
Até 20 camadas de lonas cobertas de polímero
de alta resistência estão alinhadas especialmente
em um ângulo em V. Esta tecnologia única foi
inspirada pelo design da indústria automobilística
e representa menor movimentação interna entre
os componentes, oferecendo maior rigidez
estrutural ao conjunto.

Paredes laterais reforçadas
A tecnologia V.ply permite o desenvolvimento
de paredes laterais extremamente fortes. Eles
oferecem baixo desvio lateral com grande poder
de amortecimento, excelente estabilidade ao
rodar e inigualável proteção contra danos.

Talão interno moldado
Diferentemente de talões com um único aro
circular, o design V.ply tem como base a utilização
de três aros. O resultado disso é um talão mais
largo, que permite uma distribuição melhor da
carcaça e o encaixe perfeito nas rodas.

MAIS ESTABILIDADE MAIS SEGURANÇA MAIOR QUILOMETRAGEM MENOR CUSTO

Novo StraddleMaster
projetado e desenvolvido para straddle carriers

Segurança ou Economia?
Escolha os dois.
Straddle carriers são máquinas de alto desempenho com
necessidades extremas, que combinam altura, peso, velocidade
e manobrabilidade nos terminais. Na realidade, são justamente
as exigências por estas características e condições operacionais
que causam os altos níveis de desgaste do pneu e os frequentes
danos. Nesta operação além do desgaste, a segurança é
outro item determinante, e por esta razão, as propriedades
de amortecimento dos pneus são cruciais - apenas um pneu
com a rigidez na quantidade necessária e correta pode evitar

o efeito slip-stick e suas graves consequências, mantendo,
ainda assim, estabilidade na direção e um ritmo de trabalho
seguro. Resumidamente: para utilizar um straddle carrier em
seu potencial máximo, garantindo seu funcionamento seguro
são necessários de boa qualidade, excelente manobrabilidade e
capacidade de frenagem confiável.

Dimensões do StraddleMaster
16.00-25 E4

StraddleMaster

StraddleMaster da Continental foi especificamente desenvolvido para ser utilizado em straddle
carriers. A carcaça dos pneus StraddleMaster contam com múltiplas camadas de tecidos de alta
tecnologia dispostos diagonalmente de um talão a outro, em ângulos especialmente testados.
O resultado disso é um pneu com uma carcaça extremamente estável, paredes laterais excepcionalmente fortes, baixa resistência de rolamento e excelente condição na mudança de direção.
Comparados aos pneus radiais comuns, os pneus StraddleMaster têm capacidade de frenagem mais
bem distribuída de forma significante. Além disso, a distância necessária para frenagem é até 25%
menor.
As resistentes paredes laterais oferecem excelente proteção contra danos, geram estabilidade, baixa
resistência de rolamento, redução do consumo de combustível, aumento da segurança, facilidade nas
manobras e durabilidade.

MAIS ESTABILIDADE MAIS SEGURANÇA MAIOR QUILOMETRAGEM MENOR CUSTO

Nova série ContainerMaster
projetada e desenvolvida para reach stackers,
empilhadeiras pesadas e empilhadores de contêineres.

Economia ou Confiabilidade?
Escolha os dois.
São muitas as exigências para reach stackers, empilhadeiras
pesadas e empilhadores de contêineres. Ao suspender e empilhar
contêineres, estes equipamentos devem ter a agilidade de um
carro compacto com a estabilidade de um tanque. Devem ser
seguros e econômicos neste processo.
Se comparados com straddle carriers, estes veículos sustentam
cargas enormes em apenas um eixo. Buracos e desníveis na pista
podem fazer com que o veículo perca totalmente o equilíbrio,

principalmente se estiver transportando grandes cargas em alta
velocidade ou ao fazer uma curva acentuada. Ao transportar
contêineres, os veículos naturalmente se tornam instáveis, o que
aumenta o risco de acidentes. Por estes motivos, reachstackers,
empilhadeiras pesadas e empilhadores de contêineres
exigem pneus com capacidades de carga excepcionais, boas
propriedades de amortecimento e excelente manobrabilidade
para a realização tranquila das operações.

Dimensões do StraddleMaster
12.00-24 E4
14.00-24 E4 *
16.00-25 E4
18.00-25 E4
18.00-33 E4

ContainerMaster

* TT e TL

18.00-25 E4

DockMaster

O novo ContainerMaster da Continental utiliza a tecnologia exclusiva V.ply. As paredes laterais
completamente reforçadas resultam em menor inclinação lateral, maior proteção contra danos
e vida útil mais longa. Além disso, o design avançado dos pneus V.ply oferece muito melhor
capacidade de giro estacionário e redução na probabilidade de furos e cortes. A tecnologia V.ply
possibilita menor inclinação e maior proteção contra danos comparada a pneus radiais, além de
menor resistência ao rolamento, se comparada a pneus diagonais comuns.
Assim como o ContainerMaster, o DockMaster da Continental se beneficia da tecnologia exclusiva
V.ply. Trata-se de um pneu de grande porte sem sulcos longitudinais, ideal para reach stackers e
veículos utilizados em velocidades limitadas e apenas ocasionalmente. Pela espessura extrema da
borracha no DockMaster, esta é a escolha perfeita para reach stackers de média velocidade quando
as prioridades são durabilidade, proteção e resistência a perfuração.

MAIS ESTABILIDADE MAIS SEGURANÇA MAIOR QUILOMETRAGEM MENOR CUSTO

Nova série CraneMaster
projetada e desenvolvida para pórticos rolantes,
guindastes portuários móveis e AGVs.

Economia ou Durabilidade?
Escolha os dois.
Em um primeiro momento, guindastes portuários e AGVs podem
parecer não ter muito em comum, mas quando a questão são
os pneus, suas exigências são basicamente as mesmas. De fato,
ambos os equipamentos funcionam apenas em velocidades
moderadas e em curvas abertas. Ambos precisam carregar
cargas enormes o peso da carga útil o peso da própria máquina.
Além disso, há os giros estacionários com angulações extremas,
o que desgasta enormemente os pneus. Quanto à durabilidade, o

que deve ser considerado é a resistência de rolamento dos pneus,
uma vez que esta exerce influência significativa no consumo de
energia. Por isso, guindastes portuários e AGVs exigem pneus com
capacidades de carga excepcionais, excelente manobrabilidade e
baixa resistência ao rolamento para um funcionamento otimizado
em seu máximo potencial.

Dimensões do série CraneMaster
14.00-24 E3
16.00-25 E3
18.00-25 E3
21.00-25 E3
21.00-35 E3

CraneMaster

A nova linha de pneus CraneMaster da Continental utiliza a tecnologia exclusiva V.ply, que conta
com uma estrutura excepcionalmente robusta que reduz a resistência ao rolamento e prolonga
a vida útil do pneu. Para o amortecimento, este design permite que o pneu CraneMaster não
apenas utilize de ar interno, mas também aproveite também a própria robustez estrutural do pneu.
A perfeita distribuição da carga na área da rodagem possibilita uma vida útil mais longa para os
sulcos, maior manobrabilidade, e além disso, o design avançado dos pneus V.ply oferece muito
melhor capacidade de giro estacionário. Pneus CraneMaster contam com a tecnologia exclusiva
V.ply que possibilita menor inclinação lateral ,excelente resistência a cortes na área da rodagem
ou na própria lateral principalmente comparado com pneus radiais. Além disso, a tecnologia desse
pneu oferece menor resistência ao rolamento, quando comparado com os diagonais de mercado.

MAIS ESTABILIDADE MAIS SEGURANÇA MAIOR QUILOMETRAGEM MENOR CUSTO

Série Tratores de Terminal
projetada e desenvolvida para tratores de terminal

Velocidade ou Segurança?
Escolha os dois.
Não há veículo com quilometragem maior no porto do que o trator
de terminal. Isso significa que seus pneus devem acelerar e frear
com mais frequência assim como fazer curvas sistematicamente,
muito superior a qualquer pneu em operação nos portos. Isso
acelera o desgaste e possibilita a remoção dos pneus com maior
frequência e mais rapidamente. Os motivos para estes casos são
as superfícies desniveladas e de diferentes constituições, muitas
vezes com buracos ou obstáculos e eventualmente materiais

estranhos da operação que podem prejudicar os pneus. Estes
são alguns dos principais motivos para que apenas uma pequena
parte dos pneus utilizados em tratores de terminais atinjam de
fato a vida útil estimada. Este fator poderia ser minimizado se
a aplicação do pneu fosse exatamente a recomendada para a
operação.

Dimensões do série TerminalTractor
300/80 R 22.5
12.00 R 20
12.00 R 20

TerminalTransport
ContiRV20
ContiRT20

Pneu Radial
Pneu Radial
Pneu Radial

O pneu TerminalTransport da Continental é uma escolha balanceada. O pneu radial, com seu
design de ombro fechado e sistema de frisos exaustivamente testado, demonstra bom desempenho
para tratores de terminal com o eixo em todas as posições. Os pneus TerminalTransport são a
escolha certa para um ambiente com superfícies novas e mais niveladas. Eles possibilitam um baixo
consumo de energia, excelente tração em ambientes molhados, conforto na direção e desgaste
homogêneo a um preço justo.
O pneu ContiRV20 é um pneu radial utilizado em condições mais adversas. Sua estrutura de frisos
e ombro fechado apresenta maior capacidade de suportar estas exigências. A possibilidade de
cortes e desgastes irregulares é praticamente eliminada. Além disso, o design permite uma direção
muito confortável e manobrabilidade excelente. O ContiRV20 é a primeira escolha em aplicações
portuárias com superfícies desniveladas e obstáculos, incluindo alto risco de objetos estranhos na
superfície de rolamento.
O pneu ContiRT20 é um pneu radial com design de ombro aberto. Este design garante boa aderência
mesmo em superfícies molhadas, incluindo rampas e trilhos. Além disso, os blocos independentes
permitem excelente manobrabilidade até mesmo em rotações estacionárias.
Devido ao fato de os sulcos serem de baixo atrito e terem espessura extra com máximo volume, sua
quilometragem é excelente. O pneu ContiRT20 é o pneu a ser escolhido quando é necessário dispor
de manobrabilidade aliada a excelente estabilidade.

TerminalTransport

ContiRV20

ContiRT20

Série TerminalTrailer
projetada e desenvolvida para carretas de terminal

Agilidade ou Proteção?
Escolha os dois.
As exigências de um pneu utilizado em uma carreta de terminal
podem não ser grandes, mas se um deles falhar em uma carreta
carregada, as consequências podem ser graves. São pneus que
não requerem grandes forças de transmissão, mudança de
direção e tampouco forças de traça, mas sua função é rodar e
durar.

Além disso, estas carretas são utilizadas em um ambiente que
gera maior desgaste aos pneus. Geralmente são superfícies com
desníveis, buracos e lombadas, sem contar os objetos estranhos
lançados pelo próprio trator de terminal à sua frente. Tudo isso
pode ser minimizado e a vida útil do pneu aumentada, desde
que para a aplicação específica seja colocado o pneu ideal, o
especialista.

Dimensões do série TerminalTrailer
10.00-20/7.50
12.00 R 20
300/80 R 22.5

Carreta
ContiRV20
TerminalTransport

Pneu Maciço
Pneu Radial
Pneu Radial

O pneu Terminal Trailer da Continental é um pneu maciço liso muito robusto para melhor
dirigibilidade. A sua estrutura elimina a necessidade de inflar o pneu e a superfície lisa evita o
desgaste dos frisos, que podem causar vibrações. É um pneu feito sob medida para aplicações
complexas com alto risco de impacto e danos, atingindo um novo patamar em termos de custobenefício e compatibilidade ambiental. Os pneus Terminal Trailer da Continental são a escolha certa
quando as prioridades são um pneu com excelente capacidade de carga, baixo índice de vibração,
baixa resistência de rolamento e longa vida útil.
O pneu ContiRV20 é um pneu radial de grande porte utilizado nas condições mais adversas.
Sua estrutura de sulcos formam frisos altamente resistentes e com o ombro fechado apresenta
longevidade excelente. A possibilidade de cortes e desgastes irregulares é eliminada. Além disso,
o design permite uma direção muito confortável e manobrabilidade excelente. O pneu ContiRV20
permite frenagem a curtas distâncias em superfícies escorregadias ou inclinadas. O ContiRV20 é a
escolha certa em aplicações portuárias com superfícies desniveladas e obstáculos, incluindo alto
risco de objetos estranhos na superfície de rolamento.
O pneu TerminalTransport da Continental é uma escolha balanceada. Pneu radial com design de
ombro fechado para grande quilometragem e baixa resistência de rolamento. Pelo seu índice de
carga, ele é capaz de carregar grandes cargas no transporte de materiais com segurança. Os pneus
TerminalTransport são a escolha certa para um ambiente com superfícies novas e mais niveladas.
Eles possibilitam um baixo consumo de energia, excelente tração em ambientes molhados, conforto
na direção e no desgaste por igual a um preço justo.

TerminalTransport

ContiRV20

ContiRT20

Dimensões da linha Portuária

Novo StraddleMaster
16.00-25 E4

StraddleMaster

Pneu V.ply

16.00-25 E4

StraddleMaster Rib

Pneu V.ply

Nova série ContainerMaster
12.00-24 E4

ContainerMaster

Pneu Diagonal

DockMaster

Pneu Diagonal

14.00-24 E4 *
16.00-25 E4
18.00-25 E4
18.00-33 E4
18.00-25 E4
* TT e TL

Escolher um pneu com base apenas no seu preço ou disponibilidade resultará em trocas mais frequentes, maior número de falhas,
aumento dos custos de manutenção e consumo de combustível. Como as condições para as aplicações portuárias são distintas,
a Continental oferece nada menos que oito tipos completamente diferentes de pneus na linha Portuária. Cada pneu foi projetado,
desenvolvido e fabricado especificamente para atender às necessidades de cada cliente.
Para mais informações visite www.conti-harbor.com ou, se você estiver usando um iPad, baixe o aplicativo Continental Harbor.

Série CraneMaster
14.00-24 E3

CraneMaster

Pneu V.ply

300/80 R 22.5

TerminalTransport

Pneu Radial

12.00 R 20

ContiRV20

Pneu Radial

12.00 R 20

ContiRT20

Pneu Radial

10.00-20/7.50

Continental Trailer

Roda Não-Pneumática

12.00 R 20

ContiRV20

Pneu Radial

300/80 R 22.5

TerminalTransport

Pneu Radial

16.00-25 E3
18.00-25 E3
21.00-25 E3
21.00-35 E3

Série TerminalTractor

Série TerminalTrailer

Competência da Continental.

Mais de 140 anos de inovação e progresso

A empresa, inicialmente Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compagnie, fundada em 8 de outubro de 1871, em Hanover,
Alemanha, hoje se tornou uma das principais organizações do mundo na indústria automotiva e de mobilidade. A Continental, que
apresenta vendas de 32,7 bilhões de euros com 291 filiais em 46 países, é uma das cinco maiores fornecedoras na indústria automotiva
atualmente. A Continental é a inventora do aro removível e de pneus automotivos com banda de rolagem com diferentes sulcos.
Veículos equipados om nossos pneus já venceram diversas corridas internacionais.
Hoje, a Continental produz não apenas pneus, mangueiras e cintos, mas também sistemas de direção segura e assistência no trânsito,
além de chassis, sistemas de transmissão híbridos e elétricos. No interior dos veículos, a Continental oferece soluções de infotainment,
multimídia, telemática e instrumentação. Onde quer que você esteja, não importando o veículo, provavelmente a Continental está
presente de alguma forma.

Nossa visão
A Continental projeta, desenvolve e produz tecnologias altamente avançadas e inteligentes de mobilidade, transporte e processamento
para melhorar o mundo. Desejamos oferecer as melhores soluções para cada um de nossos clientes em cada um de nossos mercados.
Todos os nossos stakeholders nos reconhecerão como a melhor parceria para geração de valor, a mais confiável e a mais respeitada.
Para encarar os desafios do século XXI, focamos nas grandes tendências de segurança, custo-benefício, meio ambiente e informação.

Nossos departamentos
A Continental se divide em cinco departamentos independentes e altamente flexíveis, nos quais projetamos, desenvolvemos produzimos
soluções necessárias para tornar nossa visão uma realidade. Chassi e Segurança; Transmissão; Interior; Pneus; e ContiTech.

Moldando as grandes tendências na indústria automotiva
Segurança.
A segurança na direção é uma preocupação com a proteção da vida humana no trânsito dos dias atuais. Por esta razão, a Continental
desenvolve produtos e soluções voltadas para impedir acidentes de trânsito fatais. Sistemas de segurança ativos, ou seja, sistemas
que impedem a ocorrência de acidentes têm se tornado mais evidente. Sistemas de assistência à direção são, em geral, tecnologias
fundamentais para aprimorar a segurança no trânsito.
Meio Ambiente.
O consumo de combustíveis para caminhões está apresentando um forte impacto nas finanças das empresas. Os custos dos combustíveis
atualmente representam cerca de 30% dos custos operacionais de um caminhão. Além disso, os limites de emissão cada vez mais
rigorosos exigem sistemas de transporte mais novos e tecnologias inovadoras. Estas devem preencher exigências de desempenho e
conforto e ter como objetivo um trânsito limpo. A Continental utiliza seus anos de experiência na área de tecnologias de motores de
carros de lazer para maximizar sinergias e transferir esta experiência para o mercado de veículos de uso industrial.
Informações.
Um fator importante na obtenção de uma melhor economia é a formação de uma rede inteligente para o veículo; entre o veículo
e o motorista; e entre o veículo e a área externa. Em veículos modernos, diversos tipos de informações são trocadas entre vários
componentes eletrônicos. No que diz respeito a pneus, o uso de tecnologias eletrônicas e não eletrônicos são os meios usados para as
informações serem apresentadas ao gestor das frotas para garantir agilidade na comunicação e oferecer sempre os menores custos
gerais de transporte.
Economia.
Economia e custo-benefício são fatores importantes na indústria e no comércio. Frotas somente são lucrativas e somente poderão
otimizar sua sustentabilidade se funcionarem de forma eficiente. A Continental desenvolve diversas tecnologias inovadoras, produto
e serviços que permitem fabricantes de veículos comerciais tornarem seus veículos mais seguros, mais econômicos e mais limpos,
possibilitando, também, a troca de informações de maneira mais inteligente e de fácil acesso.

Continental: 291 filiais em 46 países
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