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Lastik yönetimi, filolarınızdan en verimli şekilde 
yararlanmanız için büyük öneme sahiptir.

Maksimum çalışma süresi: Lastik sorunları nedeniyle araçların 
beklenmedik bir şekilde hizmet dışı kalması operasyonel 
verimliliği azaltır. Lastik durumunun kontrol edilmesi,

lastikle ilgili arıza olasılığını azaltır.

Daha hızlı ve kolay bakım: Lastikleri manuel olarak kontrol etmek 
zaman alan bir iştir. Araç, plakanın üzerinden geçerken saniyeler 
içinde lastik kontrolleri yapılır.

Daha uzun ömürlü lastikler: Yanlış lastik basınçları ve yetersiz 
bakım, lastik performansını ve ömrünü önemli ölçüde etkileyebilir. 
Doğru lastik basıncını koruyun, lastik ömrünü uzatın. 

Sürdürülebilirlik ve yakıt verimliliği: Lastiklerin eksik şişirilmesi 
ve düzensiz lastik aşınması, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu 
artırırken, Goodyear CheckPoint her lastikte mükemmel basıncı ve 
optimum yakıt tüketimini korumayı kolaylaştırır. 

Güvenli ve verimli çalışma: Küçük gibi görünen bir lastik sorunu 
sürücüleriniz ve filolarınız üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Goodyear 
Checkpoint operasyon güvenliğini artırmanıza yardımcı olur.

LASTİK VE FİLO YÖNETİMİ

Filolar için lastik yönetimi ciddi bir gündelik 
sorundur.

Filo yönetimini ve bakım operasyon kalitesini sağlamayı 
nasıl basitleştirebilirsiniz? Araçlarınızı çalışır durumda, 
sürücülerinizi güvende, maliyetleri ise kontrol altında tutmak 
için ne yapabilirsiniz?

Avrupa’nın en büyük ve en verimli filolarından bazıları için bu 
sorunun yanıtı Goodyear CheckPoint.

Goodyear CheckPoint ile lastik ve araç parametrelerini 
saniyeler içinde otomatik olarak kontrol edebilirsiniz.



Goodyear CheckPoint, lastik durumunu ve araç 
parametrelerini saniyeler içinde ölçen tesis tipi bir araç altı 
kontrol sistemidir.

Zemine kurulan, özel sensör ve kameralara sahip yüksek 
teknolojili sistem, lastik derinliği ve lastik basıncı ile aks* ve 
araç yükünü* birkaç saniye içinde otomatik olarak ölçüp analiz 
eder. RFID veya plaka tanıma teknolojisine sahip gömülü 
tasarım, çok sayıda aracın dinamik ve hızlı bir şekilde kontrol 
edilmesine olanak tanır.

Goodyear CheckPoint, lastiklerinizin durumunu anında 
göstererek filonuz için proaktif izleme ve önleyici bakıma 
olanak tanır.

ARAÇ TANIMA SİSTEMİ
• Özel kameralarla otomatik plaka 

tanıma.

• RFID temelli araç tanıma (isteğe bağlı).

YENİLİKÇİ SENSÖR 
TEKNOLOJİSİ 

• Otomatik zemin tipi ölçüm.

• Goodyear bulut ve ekran terminaline 
otomatik veri aktarımı.

• Diş derinliği** analizini saniyeler içinde 
gerçekleştiren bütünleşik lazer nirengi 
ölçümü ve optik ölçüm.

• Lastik basıncını*** hesaplamak için 
kullanılan temaslı basınç sensörleri ve 
araç ayak izi.

• Yük* sensörleriyle toplam araç 
ağırlığının ve aks ağırlıklarının otomatik 
olarak belirlenmesi.

* Yalnızca Goodyear CheckPoint’in zemine gömülü versiyonuyla mevcuttur. Ölçülen değerlerin %90’ı +/- %5 tolerans aralığı içindedir. Maksimum geçiş hızı: 2-10 km/saat.
** Lastik derinliği ölçümünü optimize etmek için optik ölçüm birimlerinin mümkün olduğunca temiz ve kolay erişilir olması gereklidir. Ölçüm toleransı: +/- 0,3 mm. Karayolu trafiği 
yönetmeliklerine uygun olarak, lastik derinliğinin %75’i içerisinde olmak üzere ana profil kanalları ölçülmüştür. En küçük değer gösterilir. *** Kapalı bir filoda optimizasyon sürecinin ardından 
ölçülen tüm değerlerin %90’ının +/- 0,66 bar tolerans içerisinde olduğu görülmüştür. Belirtilen ölçüm aralığı (1-10 bar). Gereklilikler: minimum yük = tekerlek başına 500 kg.

GOODYEAR
CHECKPOINT NEDİR?

Zemin tipi versiyonu 
mevcuttur.



1. ADIM: DİNAMİK ÖLÇÜM
Belirlenen ölçüm alanından geçerek
lastik ve araç parametrelerinizi
anında kontrol edin. 

2. ADIM: VERİ TOPLAMA
Zemine monte edilen sensörler, lastik basıncı
kalan diş derinliği, aks yükü* ve toplam araç
ağırlığı* verilerini saniyeler içinde toplar.
Tüm bunlar zaman bilgisi ve taşıt tanıma
verileriyle birlikte sağlanır.

3. ADIM: GOODYEAR CLOUD 
Sistem, sensörleri ve araç verilerini anında 
toplayarak akıllı analiz için Goodyear bulut 
ortamına aktarır.**

* Yalnızca zemine gömülü versiyonda mevcuttur. ** Goodyear bulut ortamına sürekli veri iletimi için istikrarlı bir mobil ağ bağlantısı gereklidir.

ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR 

UYARILAR & 
RAPORLAR 

4. ADIM: ANINDA SONUÇ 
Lastik durumunuzun ve araç parametrelerinizin 
ekran terminali veya mobil ve web tabanlı 
uygulamalar yoluyla anında görüntülenmesi, 
filonuzun proaktif bir şekilde izlenmesini
ve önleyici bakım yapılmasını sağlar.

UZAKTAN VERİ
ERİŞİMİ (7/24)

AKS YÜKÜ &
TOPLAM AĞIRLIK

SIRT
DESENİ

DİŞ
DERİNLİĞİ 

LASTİK
BASINCI

ARAÇ
TANIMA

NASIL ÇALIŞIR?



FİLONUZU İSTEDİĞİNİZ GİBİ YÖNETMENİZİ SAĞLAYAN GÜÇLÜ ARAÇ 
SETİMİZLE BAKIM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIN

FİLONUZA ANINDA ERİŞİM

GOODYEAR FLEETHUB – WEB TABANLI VE MOBİL UYGULAMA  
BİR BAKIŞTA FİLONUZ

Kullanıcı dostu gösterge paneli ve çıktılar, aracın lastik durumu ve 
parametreleriyle ilgili eyleme geçirilebilir veriler sağlar. Lastiklerin 
eksik şişirilmesi, diş derinliğinin yetersiz olması veya aracın aşırı 
yüklü olması durumunda renkli LED’ler ve uyarılarla sürücü
anında uyarılır*.

EKRAN TERMİNALİ (İSTEĞE BAĞLI) 
SÜRÜCÜNÜN ARAÇ VERİLERİNE ANINDA ERİŞMESİ

Goodyear Uygulaması ve Web Portalı
şu anda 8 dilde yayında.

TEK GÖSTERGE PANELİ: Filonuzun lastik durumunun anlık 
genel görünümü tek bir gösterge panelinden sağlanır.

ARAÇ BİLGİLERİ: Filonuzun lastik ve araç bilgilerine erişin. 
Hangi lastiklerin etkilendiğini veya değiştirilmesi gerektiğini 
tespit edin. 

FİLO ANALİZLERİ: Ayrıntılı analiz ve kontrol sonuçlarıyla 
gerekli işlemleri yaparak filo verimliliğinizi artırabilirsiniz.

UYARILAR: Bir lastik için acil bakım gerektiğinde bildirim ve 
basınç uyarıları verilir. 

KİŞİYE ÖZEL RAPORLAR: Talep üzerine oluşturulan veya 
önceden planlanmış raporlar, lastik bakımınızı verimli bir 
şekilde planlamanızı sağlar.

GOODYEAR DRIVERHUB – MOBİL UYGULAMA
ARAÇ VERİLERİNİZE ANINDA ERİŞİM

* Yalnızca zemine gömülü versiyonda mevcuttur.

TEK BİR UYGULAMAYLA SÜRÜCÜLERİNİZE DESTEK: Sürücüler 
için özel geliştirilen uygulama, araç ölçüm sisteminin üzerinden 
her geçtiğinde aracın lastik durumuyla ilgili bilgiler sağlar.  

MEVCUT DURUMU TAKİP EDİN: Lastik basıncı ve/veya diş 
derinliğinde herhangi bir değişim tespit edildiğinde sistem 
anında uyarı ve bildirim sağlar. 



FAYDALAR VE AVANTAJLAR*

*Bu fayda ve avantajlar Goodyear müşterileri için mümkün olsa da kesin 
değildir. Faydaların gerçekleşmesi, çözümümüzün sağladığı bilgilere göre 
doğru bir şekilde yapılan önleyici bakımlara bağlıdır.

Optimize lastik ve
araç bakımı.

Araç devre dışı kalma süresi ve 
arıza maliyetlerinde düşüş.

Daha az manuel müdahale ve 
işçilik masrafı.

Daha yüksek müşteri 
memnuniyeti.

Daha fazla güvenlik.

Aşırı yük ve geç teslimat 
cezalarında düşüş.

Daha iyi filo yönetimi.

Daha az yakıt tüketimi ve CO2 
emisyonuyla daha çevreci ve sade 
filo yönetimi.

Daha uzun lastik ömrü, 
daha yüksek performans ve 
kaplanabilirlik.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
Maslak Mahallesi, Sümer Sokak
MOB Binası, No:4 Kat 10-11
Maslak / Sarıyer

www.goodyear.eu/truck 

Değişiklikler ve hatalar olabilir. Tüm görseller ve veriler 
temsilidir. Grafiklerin tutarlılığı ve logonun yerleşimi asıl 
üründen farklı olabilir.

Daha fazla 
bilgi için 
burayı
tarayın.


