
Včera

Nové jméno, stejná konstrukce, stejná prémiová kvalita.

Continental

Mitas
Dnes

V roce 2014 společnost Mitas vyrábí pneumatiky v pěti výrobních závodech v Evropě a v jednom výrobním závodě v Severní 
Americe. Mitas vyrábí ve dvou nejmodernějších výrobních závodech na světě v Charles City v Iowě(USA) a v Otrokovicích  
v České republice. Mitas má celosvětovou distribuční síť složenou ze 14 obchodních poboček, které celkově obsluhují 110 zemí.

VELKÁ BRITÁNIE
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ČESKÁ REPUBLIKA (3 výrobní závody)
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BENELUX (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko)

VEDENÍ SPOLEČNOSTI (CENTRÁLA)
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Výrobní závody a obchodní pobočky



Naše společnost Jedna firma. Jeden prémiový produkt.

SpolehlIVý DoDAVATel   Český výrobce Mitas je jedním z nejvýznamnějších výrobců zemědělských
a industriálních pneumatik v Evropě. Je předním dodavatelem radiálních pneumatik hlavním světovým prvovýrobcům zemědělské 
techniky. Každý čtvrtý traktor a každá druhá sklízecí mlátička vyrobená v Evropě jsou vybaveny pneumatikami Continental nebo 
Mitas. Není tak žádným překvapením, že Mitas dostal od svých zákazníků mnoho ocenění typu ,,nejlepší dodavatel” či ,,partner  
při vývoji”.

přeChoD ze zNAČKY CoNTINeNTAl NA MITAS preMIuM
V mimosilničním segmentu je v celosvětovém měřítku značka Mitas synonymem pro výkon, kvalitu a spolehlivost. Continental  
je značka, kterou v licenci vyrábíme od roku 2004. Naším cílem je nadále budovat jednu hodnotnou a silnou značku Mitas. 
Celosvětově chceme mít značku Mitas jako nositele kvality – značku, na kterou se zákazníci mohou spolehnout. Prémiová řada 
Mitas nahrazuje od roku 2015 na nových zemědělských strojích, které jsou vyráběny nejvýznamnějšími výrobci, všechny 
pneumatiky Continental.

zeMěDělSKé pNeuMATIKY: NAše ,,SrDeČNí záležIToST”
Mitas je výrobcem mimosilničních plášťů s hlavním zaměřením na zemědělské pneumatiky.

TržbY Dle SegMeNTů

pNeuMATIKY pro VAše STroje

do roku 
2015*

do roku 
2015*

do roku 
2015*

*  platí pouze pro první výbavu

AC 85 AC 65 HC 70 SVT SST

    Do roKu 2015 > SouČASNá řADA CoNTINeNTAl

AC 85 AC 65 HC 70 SFT* SST

    oD roKu 2015 > MITAS préMIoVá řADA

1 1

2 2

3 3

4 4

72 % zeMěDělSKé  
pNeuMATIKY

2 % MoToCYKloVé pNeuMATIKY 7 % DAlší

19 % průMYSloVé  
A STAVebNí pNeuMATIKY

NoVé préMIoVé pNeuMATIKY MITAS MAjí:
•   Stejné technické charakteristiky jako prémiové zemědělské pneumatiky Continental;
•   Stejné pojmenování produktů jako v řadě Continental. Například, dezén AC85 pod značkou Continental,  

ponese stejný název i pod značkou Mitas;
•   záruční podmínky na níže uvedené produkty Mitas budou stejné jako u současných dezénových řad Continental.

*  Označení SVT je nahrazeno označením SFT z důvodu zápisu ochranné známky. 
Z technického hlediska je Mitas SFT stejná jako Continental SVT.

NAjDeTe rozDíl?

1) stejně tvarované vysoké záběrové zuby poskytují výborný přenos záběrové síly      2) stejně výborné samočistící schopnosti
3) stejně dlouhá životnost a odolnost      4) jediný rozdíl… značka Mitas


