
 Többszörös élettartam koncepció. 
 Több mint újrafutózás. 



Alkalmazza az újravágást és az újrafutózást is

Maximalizálja az abroncsbefektetés 
megtérülését

Hosszabb abroncsélettartam

Akár 25%-kal nagyobb futásteljesítmény

Kevesebb olaj, vegyszer és más anyagok 
felhasználásával készült

Alacsonyabb költségek és csökkentett kibocsátások

A karkasz az újrafutózásra optimalizált

Innovatív házon belüli gyártási folyamat

Ugyanolyan keverékek, futófelületi mintázatok és technikák, 
mint az új abroncsok esetében

Személyre szabott abroncskezelési program

Jelentős megtakarítások a kilométerenkénti 
költség csökkentésével

Akár 10%-kal alacsonyabb abroncsköltségek

Javítja a CO2-lábnyomot

Új abroncsokéval összemérhető előnyök

Alacsonyabb üzemeltetési költségek

A működési költségek alacsonyan tartása 
létfontosságú, ezért Önnek növelnie kell abroncsai 
élettartamát és megtakarítást végezni, ahol csak 
lehetséges.

Hogyan tudja hatékonyan ötvözni az újravágást és 
az újrafutózást, hogy növelje abroncsai élettartamát?

Honnan szerezhet egyéni szükségleteire szabott 
abroncskezelő programot?

Hogyan csökkenti a működési költségeket, 
anélkül, hogy kompromisszumot kötne a 
teljesítmény tekintetében?

Hogyan javítja CO2-lábnyomát és segít 
megóvni a környezetet?

Hogyan tudja jelentősen csökkenteni a 
teljes tulajdonosi költségét?

Az abroncsteljesítmény maximalizálása

Új abroncsokéval összemérhető előnyök

Nagyobb futásteljesítmény alacsonyabb 
költségekkel

Környezetbarátabb

A teljes tulajdonosi költségének 
csökkentése

Az abroncsteljesítmény maximalizálása

Bemutatjuk a Többszörös élettartam koncepciót

Mi az a Többszörös élettartam koncepció?

Több mint újrafutózás
Használja hosszabb ideig gumiabroncsát

Majdnem olyan, mint az új
Teljesítmény kompromisszumok nélkül
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 Megoldásunk 
Megnövelt teljesítmény, csökkentett költségek

 Előnyök az Ön számára 

Abroncsainak pont olyan keményen kell dolgozniuk, mint Önnek. A Többszörös élettartam koncepcióval abroncsai nagyobb
futásteljesítményt ígérnek kevesebb költséggel, így a legjobb választás a flottája számára.
Keressen fel egy Goodyear tanácsadót, vagy látogasson el a www.goodyear.com/truck oldalra még ma és fedezze fel, hogyan 
segíthet vállalkozása sikerességében a Többszörös élettartam koncepció.

A teljes tulajdonosi költség csökkentése 
Jobb a vállalkozás számára 

Jobb a környezet számára
Innovatív a jövőre nézve
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Az abroncsok vállalkozása középpontjában állnak, ezért keményebben kell dolgozniuk, tovább 
kell tartaniuk és pénzt kell spórolniuk Önnek. A Többszörös élettartam koncepció éppen ezt teszi 
az újravágás és újrafutózás ötvözése által, megnövelve abroncsai élettartamát és maximalizálva a 
teljesítményt. Ennek eredménye az alacsonyabb üzemeltetési költség, kisebb hatás a környezetre 
és flottája teljes tulajdonosi költségének jelentős csökkentése.

Újravágás

Újrafutózás

Újravágás

Új

 Az Ön kihívásai 



Gyártja:
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0719/HU

www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ABRONCSOK

SZERVIZ-
HÁLÓZAT

FLOTTA

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.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Többszörös élettartam 

koncepció

MEGOLDÁSOK


