
 Célzott és megelőző karbantartás 

Az egyedülálló és hatékony technológia használatával a Goodyear 
Drive-Over-Reader lehetővé teszi a proaktív figyelmeztetést és az 
abroncsokkal kapcsolatos problémák korai azonosítását.

Figyelmeztetések
• Azonnali értesítés kritikus 

abroncsállapot esetén
• Rövidebb reakcióidő

• A potenciális veszélyek és a 
leállás megelőzése

Jelentések
• Felhasználóbarát jelentések 

gyors generálása 
• Az abroncsok állapotának, a 
szivárgó abroncsoknak és az 
újravágandó abroncsoknak az 

áttekintése
• Lehetővé teszi az előrejelző 

karbantartást és a hosszú távú 
abroncscsere-tervezést

Egyedülálló 
Goodyear 

figyelmeztetési 
és jelentéstételi 

szoftver

Előrevetítő technológia
• Azonosítja a potenciális veszélyt, mielőtt az 

bekövetkezne
•  A várható abroncsélettartam előrejelzése 

• Maximális teljesítmény és futásteljesítmény 
az abroncsokkal kapcsolatos problémák korai 

felismerésének köszönhetően

A Goodyear-Drive-Over-Reader több mint 10 év tapasztalatának 
és know-how-jának eredménye a német VENTECH Systems 
GmbH vállalattól, amely az automatizált abroncsvizsgálati 
technológia éllovasa és amelyet nemrég megvásárolt a Goodyear, 
hogy további technológiailag előremutató megoldást kínálhasson.

 Goodyear Drive-Over-Reader: 
 Automatikus abroncselemzés 
 másodpercek alatt. GOODYEAR TOTAL MOBILITY
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A TruckForce a Goodyear 
kiterjedt tehergépkocsi-
abroncsokat szervizelő 
hálózata több mint 2000 
helyszínnel Európában.

Legyen vállalkozása 
akár nagy vagy kicsi, a 
Goodyear Total Mobility 

támogatja Önt.

Több mint 400 
tehergépkocsi-, 

busz-, valamint prémium 
új és újrafutózott 
abroncsválaszték.
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Az abroncsokkal kapcsolatos meghibásodások 
és problémák száma

A kis nyomású abroncsoknak 
köszönhető üzemanyagfogyasztás

Az abroncscsere gyakorisága

Az abroncs karbantartási 
költsége

A manuális mérés során 
bekövetkező emberi hiba

A túlsúly és a megkésett kézbesítések 
miatti pénzbüntetés

 Megoldásunk... 
 Goodyear Drive-Over-Reader 

A Goodyear-Drive-Over-Reader másodpercek alatt, automatikusan 
méri és elemzi az abroncsok állapotát és a jármű paramétereit 
Ennek eredményeként csökken:

 Előnyök a vállalkozása számára 

Hogyan működik:

1  Vizsgálat

Földbe telepített szenzorok vizsgálják 
az abroncsot és a jármű paramétereit 
másodpercek alatt, ahogy áthalad 
rajtuk a jármű vezetője.

2  Elemzés

Az abroncsnyomás, a fennmaradó 
mintamélység, a tengelynyomás 
és az összsúly másodpercek alatt 
megjelenik.

3  Jelentés

Gyors és felhasználóbarát 
jelentések flottája proaktív 
megfigyeléséért. Vegye át az 
uralmat az abroncsai állapota felett.

Tulajdonságok:

Abroncsnyomás 
ellenőrzése

Mintamélység 
ellenőrzése

Tengelyterhelés és 
Járműösszsúly

Rendszámtábla-azonosítás 
kamerával

Jelentés

Automatikus 
abroncsdiagnosztika 
másodpercek alatt

8.5 bar
min. 9.0 mm

9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2

A haszongépjármű-flották számos költségekkel 
kapcsolatos kihívással szembesülnek:

 Az Ön kihívásai 

Állásidő
A váratlan, abroncsokkal kapcsolatos problémáknak köszönhető 
járműleállás magas meghibásodási költséget eredményez és 
befolyásolja a működési teljesítményt

Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
Ha az abroncsokban kicsi a nyomás, az nagyobb 
üzemanyag-fogyasztáshoz és CO2-kibocsátáshoz 
vezet

Abroncsteljesítmény
Ha az abroncsokban alacsony a nyomás, az 
jelentősen befolyásolhatja a futásteljesítményt, 
hiszen szabálytalanul kopik az abroncs

Karbantartás
Annak érdekében, hogy növelje flottája 
hatékonyságát és teljesítményét, 
elengedhetetlen a gyakori karbantartás

Biztonság
Egy apró abroncshiba is nagy hatással lehet a 
biztonságra és a költségekre

Ügyfél-elégedettség
Az ügyfelek elvárásai folyamatosan változnak: az időben 
történő kézbesítési modellekkel szemben rendszeres 
elvárás, hogy biztonságos és időben történő szállítást 
biztosítsanak

A tehergépkocsik leggyakoribb meghibásodása az 
abroncsokhoz kapcsolódik (nem megfelelő abroncsnyomás, 
nem megfelelő mintamélység vagy defekt).

Ön tisztában van flottája abroncsainak 
állapotával?


