
 Multiple Life Concept.  
 Meer dan een vernieuwd loopvlak. 



Combinatie van zowel herprofilering als loopvlakvernieuwing

Maximaliseert het rendement van de bandenaankoop

Karkassen zijn geoptimaliseerd voor loopvlakvernieuwing

Innovatief intern fabricageproces

Dezelfde rubbersamenstellingen, profielen en technieken 

als in onze nieuwe banden

Op maat gemaakt programma voor bandenbeheer

Aanzienlijke besparingen, dankzij een lagere kost 

per kilometer 

Vergelijkbare voordelen aan die van een nieuwe 

band

Lagere operationele kosten

Operationele kosten laag houden is van groot 

belang, dus is het belangrijk om de levensduur van 

uw banden te verlengen en te besparen waar u kan.

Hoe combineert u herprofilering en 

loopvlakvernieuwing om de levensduur van uw 

banden te verlengen?

Hoe krijgt u een op maat gemaakt 

programma voor bandenbeheer?

Hoe drukt u de operationele kosten zonder 

in te boeten op prestaties?

Hoe verbetert u uw CO2-voetafdruk en 

draagt u bij aan het behoud van het milieu?

Hoe kunt u uw total cost of ownership 

aanzienlijk verlagen?

Prestaties van banden maximaliseren

Maak kennis met het Multiple Life Concept

Wat is het Multiple Life Concept?

Meer dan alleen loopvlakvernieuwing
Verleng de levensduur van uw banden

Zo goed als nieuw
Geen toegevingen op prestaties
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 Onze oplossing 

Banden spelen een centrale rol in uw bedrijf, dus is het belangrijk dat zij harder werken, langer 

meegaan en u geld besparen. Het Multiple Life Concept maakt dit mogelijk door een combinatie 

van herprofilering en loopvlakvernieuwing, om de levensduur van uw banden te verlengen en de 

prestaties te optimaliseren. Dit leidt tot lagere bedrijfskosten, minder impact op het milieu en een 

aanzienlijke verlaging van de total cost of ownership van uw wagenpark.

Regroove

Retread

Regroove

New Tyre

 Uw uitdagingen 



Langere levensduur van banden

Tot 25% meer kilometers

Vervaardigd met minder olie, chemicaliën en overige 

materialen

Lagere kosten en minder uitstoot

Tot 10% lagere kosten voor banden

Verbetering van uw CO2-voetafdruk

Maximaliseren van de prestaties van banden

Vergelijkbare voordelen aan die van een 

nieuwe band

Meer kilometers tegen lagere kosten

Milieuvriendelijker

Lagere total cost of ownership

Betere prestaties, lagere kosten

 Uw voordeel 

Uw banden moeten net zo hard werken als uzelf. Dankzij het Multiple Life Concept leggen uw banden meer kilometers af tegen 

lagere kosten, waardoor het de perfecte keuze voor uw wagenpark is.

Neem contact op met een vertegenwoordiger van Goodyear of ga naar www.goodyear.com/truck om te zien hoe het Multiple Life 

Concept kan bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

Lagere total cost of ownership
Beter voor uw bedrijf

Beter voor het milieu
Innoveren voor de toekomst
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Opgemaakt door
Goodyear Belgium NV
0719/NL

www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

BANDEN

SERVICE-
NETWERK

VLOTEN

TruckForce is het 
uitgebreide service 

netwerk van Goodyear 
voor vrachtwagens, met 
meer dan 2.000 locaties 

in Europa.

Onafhankelijk van de 
grootte van uw bedrijf, 
Goodyear Total Mobility 

staat aan uw zijde;

Een uitgebreid gamma 
van meer dan 400 banden 

voor vrachtwagens en 
bussen, zowel nieuw als 

retread.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

OPLOSSINGEN


