Het Multiple Life Concept:
Meer dan alleen retread.

Wat is het Goodyear Multiple Life Concept?
Goodyear Multiple Life Concept combineert herprofilering en
loopvlakvernieuwing met als doel de levensduur van uw banden te verlengen.
Hierdoor kunt u de prestaties van uw banden maximaliseren, operationele
kosten verlagen, en uw CO2-footprint verbeteren. Kortom, een aanzienlijke
verbetering van uw Total Cost of Ownership.

Meer dan loopvlakvernieuwing alleen

Het FleetFirst programma

Middels het combineren van herprofilering en
loopvlakvernieuwing stelt Goodyear’s Multiple Life Concept
u in staat een maximale Return On Investment te behalen
met uw band. Door een op maat gemaakt bandenbeleid
zijn wij in staat om de prestaties van de banden te
maximaliseren. Daarnaast brengt dit een aanzienlijke
verlanging van de kosten per kilometer met zich mee.

Retreading maakt deel uit van Goodyear’s
Pan-Europeese vloot-efficiënte service programma,
FleetFirst.
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MEER KILOMETERS

De prestaties van
loopvlakvernieuwing is
vergelijkbaar met nieuwe banden

HERPROFILEREN

Goodyear Dunlop karkassen zijn uitstekend geschikt voor
retread activiteiten. Onze “inhouse” productie maakt gebruik
van gelijke rubbersamenstellingen, loopvlakpatronen en
technieken in vergelijk tot onze nieuwe banden. Daardoor
kan Goodyear Dunlop garanderen dat de prestaties van
loopvlakvernieuwingen vergelijkbaar zijn met nieuwe
banden. Dit helpt u om operationele kosten te verlagen
en efficientie te maximaliseren, zonder compromissen
te sluiten in de prestaties/kwaliteit van de band.
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Verminderen van operationele kosten
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Goodyear’s Multiple Life Concept ondersteunt de
verbetering van het kilometrage van uw banden tot wel
25%. Terwijl u de kosten verlaagt met 10%. Dit is een
aanzienlijke verbetering van uw Total Cost of Ownership.
Herprofileren

Behouden van het milieu
Het verlengen van de levensduur van banden heeft ook een
positieve invloed op het milieu. Het produceren van een band
met vernieuwd loopvlak verbruikt aanzienlijk minder olie,
chemicaliën en andere materialen in vergelijking met een
nieuwe band. Dit heeft een positieve impact op het milieu
en draagt bij aan een verbetering van uw CO2 footprint.
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Nieuwe Banden
1 Berekend op basis van interne onderzoeken. Vergelijkung tussen
twee sets nieuwe Goodyear banden en de Goodyear Multiple Life Concept:
twee sets Goodyear banden met herprofilering en loopvlakvernieuwing.

Het Fleetfirst programma beschikt over een scala aan
diensten die speciaal zijn ontworpen om onze vloot
klanten te helpen hun voertuigen efficienter
te beheren.
Elke FleetFirst dienst versterkt het beheer en u kunt de
oplossing kiezen die het beste past bij uw behoeften.
Bij Goodyear weten wij dat uw bedrijf uniek is.
Daarom hebben wij geen gestandaardiseerde
FleetFirst pakketten. Samen met u zal onze
FleetFirst consultant een oplossing voorstellen
die past bij uw behoeften.
Wat uw situatie ook is, FleetFirst heeft een
oplossing en neemt uw dagelijkse stress en
frustratie weg op gebied van banden(onderhoud)
management. Zo kunt u zich volledig richten op
een succesvolle bedrijfsvoering.

“Een retread band moet in staat zijn om dezelfde prestaties te leveren
als de nieuwe band. Dit is precies waarom we Goodyear vertrouwen
als onze partner om te helpen met een oplossing van begin tot eind
door het optimaliseren van Total Cost of Ownership en daardoor onze
positie in de markt te versterken.”
Alfonso Abril Ruiz, Fleet Manager, Transportes Las Maravillas

“Het Goodyear’s Multiple Life Concept helpt ons de Total Cost of
Ownership te verlagen en heeft daarnaast ook een positieve impact
op het milieu.”
Cedric Carnoy, Raw Material & Logistics Category Manager, Holcim
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