
 Cílená a předvídavá údržba 

Díky využití jedinečné a výkonné technologie umožňuje Goodyear 
Drive-Over-Reader proaktivní varování a včasné odhalení problémů 
spojených s pneumatikami. 

Výstrahy 
• Okamžité upozornění v 
případě kritického stavu 

pneumatik 
• Umožnuje rychlejší reakci

• Prevence potenciálních rizik a 
prostojů

Zprávy 
• Rychlé vyhotovení uživatelsky 

přátelských zpráv 
• Přehled stavu pneumatik
• Umožnuje předvídavou 

údržbu a dlouhodobé plánování 
výměny pneumatik  

Unikátní software 
Goodyear pro 

výstražná hlášení a 
zprávy 

Prediktivní technologie 
• Odhalí hrozící nehody dříve, než k nim může dojít

• Předpověď očekávané životnosti pneumatiky 
• Maximální výkonnost a kilometrový proběh 

pneumatik díky včasné detekci hrozících problémů 

Goodyear Drive-Over-Reader je výsledkem více než desetiletých 
zkušeností a know-how německé společnosti VENTECH Systems 
GmbH, lídra na poli technologie automatizované inspekce 
pneumatik, kterou Goodyear nedávno převzal a která pro něj nyní 
vyvíjí další technologicky pokročilá řešení.

 Goodyear Drive-Over-Reader: 
 Automatizované měření stavu 
 pneumatik během několika sekund. GOODYEAR TOTAL MOBILITY

PNEUMATIKY

SERVISNÍ 
SÍŤ

DOPRAVCE

TruckForce je rozsáhlá 
servisní síť společnosti 
Goodyear pro nákladní 
pneumatiky s více než 

2000 pobočkami po celé 
Evropě.

Ať už je váš business 
malý nebo velký, 

Goodyear Total Mobility 
je vždy na vaší straně.

Široká nabídka více 
než 400 prémiových 

nákladních a 
autobusových pneumatik 

a protektorů.
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Počtu odstávek a incidentů v důsledku 
problému s pneumatikami  

Spotřeby paliva kvůli nedostatečnému 
nahuštění    

Četnosti výměny pneumatik  

Nákladů na údržbu pneumatik 

Chyb lidského faktoru při 
manuálním měření  

Pokut za přetížení vozidla nebo 
opožděnou dodávku  

 Naše řešení… 
 Goodyear Drive-Over-Reader 

Goodyear Drive-Over-Reader automaticky  během několika vteřin 
měří a analyzuje parametry vozidla a pneumatik. Výsledkem  je 
snížení:

 Co to firmě přináší 

Jak to funguje:

1  Skenování 

V zemi zabudované snímače změří 
při přejezdu vozidla během několika 
vteřin parametry vozidla a pneumatik. 

2  Analýza 

Tlak v pneumatikách, zbývající 
hloubka dezénu, zatížení náprav a 
celková hmotnost se zobrazí v řádu 
vteřin. 

3  Hlášení

Rychlé a pro uživatele jednoduché 
hlášení v zájmu proaktivního sledování 
vašeho vozového parku. Ujměte se 
kontroly stavu vašich pneumatik. 

Vlastnosti:

Kontrola nahuštění 
pneumatiky 

Kontrola hloubky 
dezénu 

Nápravové zatížení 
a celková hmotnost 

vozidla 

Identifikace SPZ pomocí 
kamer 

Hlášení

Automatizovaná 
diagnostika 
pneumatik během 
několika vteřin  

8.5 bar
min. 9.0 mm

9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2

Vozové parky dopravců čelí řadě nákladových rizik:

 Úkoly, které před vámi stojí 

Prostoje 
Nečekané vyřazení z provozu v důsledku defektu pneumatiky 
přináší vysoké náklady na opravu a negativně ovlivňuje provozní 
bilanci 

Spotřeba paliva a emise CO2
Podhuštění pneumatik zvyšuje spotřebu paliva a emise 
CO2

Výkonnost pneumatik 
Podhuštění  může významně ovlivnit celkový 
kilometrový proběh v důsledku nerovnoměrného 
opotřebení pneumatik  

Údržba 
Pro zvýšení efektivity a výkonnosti vašeho 
vozového parku je nezbytná pravidelná údržba  

Bezpečnost 
Menší defekt pneumatiky může mít velký dopad 
na bezpečnost a náklady

Spokojenost zákazníků 
Požadavky zákazníků se stále zvyšují a místo včasného 
doručení nově často vyžadují zaručené doručení přesně 
na čas 

Nejčastější příčinou vyřazení vozidla z provozu jsou problémy 
s pneumatikami (nesprávné nahuštění, neodpovídající hloubka 
dezénu běhounu nebo defekt).

Víte, v jakém stavu máte ve svém vozovém 
parku pneumatiky? 


