
 Multiple Life Concept.  
 Mai mult decât reșapare. 



Folosește atât reșaparea, cât și recanelarea

Maximizează rentabilitatea investiției în anvelope

Durată de viață extinsă a anvelopei

Cu până la 25% randament kilometric mai bun

Produs folosind mai puțin ulei, substanțe chimice și alte 
materiale

Costuri mai mici și emisii mai reduse

Carcase optimizate pentru reșapare

Proces inovator de fabricare

Aceiași compuși, benzi de rulare și tehnici ca cele folosite 
pentru anvelopele noi

Program personalizat de management al anvelopelor 

Economie semnificativă, în timp ce costul pe 
kilometru scade

Cu până la 10% costuri mai mici ale anvelopelor

Emisii de CO2 îmbunătățite

Performanțe similare unei anvelope noi

Costuri operaționale reduse

Este foarte important să mențineți costurilor 
operaționale la un nivel scăzut, deci este necesar 
să extindeți durata de viață a anvelopelor și să 
economisiți

Cum puteți combina recanelarea și reșaparea pentru 
a extinde durata de viață a anveloelor?

Cum puteți obține un program de management 
dezvoltat în baza necesităților flotei?

Cum puteți reduce costurile operaționale 
fără a compromite performanța?

Cum puteți îmbunătăți emisiile de CO2 
pentru a ajuta la protejarea mediului 
înconjurător?

Cum puteți reduce semnificativ costurile 
operaționale?

Maximizează performanța anvelopei

Beneficii similare anvelopei noi

Kilometraj mai ridicat cu costuri reduse

Mai prietenos cu mediul înconjurător

Reducerea costurilor operaționale

Maximizează performanța anvelopei

Conceptul Multiple Life

Ce este Multiple Life Concept?

Mai mult decât reșapare
Extinde durata de viață a anvelopei

Similar anvelopelor noi
Fără compromisuri în ceea ce privește performanța
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 Soluția noastră 
Performanță ridicată, costuri reduse

 Beneficii 

Cu ajutorul Conceptului Multiple Life, anvelopele oferă un randament kilometric mai ridicat cu un cost mai scăzut - făcându-l 
alegerea perfectă pentru flota dumneavoastră.
Contactează un reprezentat Goodyear sau accesează www.goodyear.com/truck și descoperă cum conceptul Multiple Life vă 
poate ajuta afacerea.

Reducerea costurilor operaționale
Benefic afacerii dumneavoatră

Protejarea mediului înconjurător
Inovăm pentru viitor
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Anvelopele se află în centrul afacerii dvs., deci aveți nevoie să lucreze mai mult, să dureze 
mai mult și să economisească bani. Conceptul Multiple Life face exact acest lucru, folosind o 
combinație de recanelare și reșapare pentru a prelungi durata de viață a anvelopei și pentru a 
maximiza performanța.
Acest lucru conduce la costuri de funcționare mai mici, la un impact mai mic asupra mediului și 
la o reducere semnificativă a costului operațional.

Recanelare

Reșapare

Recanelare

Anvelopă nouă

 Provocările flotei 
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TruckForce este 
rețeaua Goodyear 
pentru servicii de 

anvelope, cu peste 
2000 de locații în 

Europa.

Indiferent de 
dimensiunea flotei, 

Goodyear Total 
Mobility este lângă 

dumneavoastră.

O gamă de peste 400 
de anvelope premium 

noi și reșapate de 
camion și autocar.
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