
 Goodyear TPMS: 
 Udržujte svá vozidla v provozu. 
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Výkonná technologie Goodyear G-Predict
Tým inženýrů společnosti Goodyear vyvinul řadu řešení  pro identifikaci 
jakýchkoli potenciálních problémů dříve než se skutečně projeví. 
Při využití výkonných algoritmů systém analyzuje data nasvědčující 
potenciálním incidentům dříve, než se naplno projeví a  vyřadí vozidlo z 
provozu.

Menší prostoje vozidel (až o 85 % méně nehod v souvislosti  s 
pneumatikami*) a nižší havarijní náklady

Delší kilometrový proběh 
pneumatik 

Optimalizované náklady 
na údržbu pneumatik 

Nižší spotřeba a emise CO2
Vyšší podíl dodávek na 
čas 



Vozové parky dopravců čelí řadě nákladových rizik, 
pokud jde o údržbu vozidel:

 Úkoly, které před vámi stojí 

Prostoje 
Nečekané odstavení vozu kvůli defektu pneumatiky 
způsobuje vysoké náklady a negativně ovlivňuje provozní 
bilanci

Spotřeba paliva a emise CO2
Podhuštění pneumatik může mít za následek 
vyšší spotřebu paliva a vyšší emise CO2

Výkonnost pneumatik  
Nesprávný tlak může významně 
ovlivnit kilometrový proběh v důsledku 
nerovnoměrného opotřebení pneumatik

Opravy vozidel  
Náklady na opravy vozidel v důsledku 
nehod způsobených pneumatikami

Stabilní zaměstnanost řidičů  
Častá fluktuace řidičů dopadá na provozní 
náklady, zvyšuje náklady na jejich nábor 
a školení. Přísnější bezpečnostní opatření 
mohou zvýšit spokojenost řidičů a pozitivně se 
projevovat na jejich udržení

Spokojenost zákazníků  
Požadavky zákazníků se stále zvyšují a doručování přesně 
pravidelně doplňuje i sledování dodávek v reálném čase



 Představujeme… Goodyear TPMS 

Goodyear TMPS pomáhá správcům vozových parků přijímat správná 
rozhodnutí, aby zamezili problémům v souvislosti s pneumatikami a mohli 
účinně plánovat jejich údržbu.

Jak to funguje:

Senzor namontovaný na ráfku:
Sbírá a monitoruje údaje o nahuštění a teplotě v 
reálném čase, aby odhalil případné podhuštění 
pneumatiky, únik vzduchu a mechanická poškození. 
Pasuje na pneumatiky všech rozměrů a snadno 
se instaluje pomocí ocelových kabelů a záklopky. 
Senzor je extrémně spolehlivý a lze jej při výměně 
pneumatiky přeinstalovat. 

Vlastnosti

TEPLOTA PNEUMATIK LOKALIZACE GPSTLAK NAHUŠTĚNÍ POZICE KOLA
IDENTIFIKACE 

POMALÉHO ÚNIKU 
VZDUCHU

FUNKČNÍ I PŘI 
PARKOVÁNÍ

Palubní router a GPS:
Vozidlo je vybaveno routerem na baterii, který 
umožňuje funkci Goodyear TPMS, i když motor 
neběží nebo je vůz zaparkovaný. Systém průběžně 
nahrává data a okamžitě vysílá výstražná hlášení do 
webových a mobilních aplikací Goodyear. Vhodný 
pro vozidla všech typů a účelu použití. Součástí je i 
sledování polohy GPS. 



Aplikace Goodyear pro správce vozového parku
nabízí: 
•  Palubní desku s přehledem aktuálního stavu pneumatik celého 

vozového parku
• Hlášení o všech pneumatikách v celém vozovém parku  
•  Výstrahy, pokud pneumatiky  naléhavě potřebují údržbu nebo 

výměnu  
• Sledování polohy vozidla v reálném čase 

Asistenční aplikace Goodyear pro řidiče
nabízí: 
•  Pohled “živě” na stav pneumatik vozidla
• Okamžitou výstrahu, je-li detekována ztráta tlaku v 

pneumatice nebo její podhuštění, aby se zabránilo 
nehodám  

Řešení Goodyear TMPS bylo speciálně vyvinuto pro stanovování na minutu 
přesných informací o stavu pneumatik vozového parku. S aplikacemi 
vytvořenými jak pro správce vozového parku, tak i pro řidiče, Goodyear 
zaručuje, že mohou provádět správná opatření bez jakéhokoli prodlení. 

 Výkonné řešení se schopností předvídat 



Vyrobila společnost
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
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proactive.goodyear.com

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.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

ŘEŠENÍ 


