
 Goodyear TPMS: 
 Tartsa járműveit az úton. 



 A Goodyear TPMS előnyei 
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Hatékony Goodyear G-Predict technológia
A Goodyear mérnökei egy megoldáscsomagot fejlesztettek ki, hogy 
azonosítsák a lehetséges problémákat, mielőtt azok bekövetkeznek. 
Hatékony algoritmusok használatával elemzi az adatokat megjelölve 
minden lehetséges problémát, mielőtt azok súlyosbodnának, amely 
ahhoz vezethet, hogy a jármű nem lesz alkalmas a közlekedésre.

Csökkentett állásidő (akár 85%-kal kevesebb
abroncsokkal kapcsolatos probléma) és alacsonyabb meghibásodási 
költségek

Az abroncs megnövelt 
futásteljesítménye

Optimalizált 
abroncskarbantartási 
költségek

Alacsonyabb üzemanyag-
fogyasztás és csökkentett 
CO2-kibocsátás

Az időben történő 
kézbesítések megnövelt 
aránya



A haszongépjármú-flották egy sor költségekkel 
kapcsolatos kihívással állnak szemben, ha a járművek 
fenntartásáról van szó:

 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 
vezethet

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

Járműjavítások
Az abroncsokkal kapcsolatos 
problémáknak köszönhető járműjavítási 
költségek

Járművezetők megtartása
A magas vezetői fluktuáció hatással van 
a flotta működési költségeire, növelve a 
toborzási és tréningköltségeket. A jobb 
biztonsági intézkedések fejleszthetik a vezetői 
elégedettséget és pozitívan hatnak a vezetők 
megtartásának arányára

Ügyfél-elégedettség
Az ügyfelek elvárásai folyamatosan változnak: az időben 
történő kézbesítési modellekkel szemben rendszeres elvárás, 
hogy valós idejű kézbesítéskövetést is biztosítsanak



 Bemutatjuk... Goodyear TPMS 

A Goodyear TPMS megoldása segít a jármű flottavezetőjének megfelelő 
döntéseket hozni annak érdekében, hogy elkerülje az abroncsokkal 
kapcsolatos problémákat és hatékonyan tervezze meg a jármű karbantartását.

Hogyan működik:

Felnire szerelt szenzor:
Valós időben gyűjti és figyeli meg az 
abroncsnyomás- és a hőmérsékleti adatokat annak 
érdekében, hogy felismerje az alacsony nyomású 
abroncsokat a levegő szivárgását és a mechanikai 
problémákat. Minden abroncsmérethez megfelelő, 
rendkívül megbízható és eltávolítható, majd újra 
felszerelhető abroncscserekor.

Tulajdonságok
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Fedélzeti router és GPS:
A jármű akkumulátoros routerrel szerelhető fel, 
amely lehetővé teszi, hogy a Goodyear TPMS 
tápforrástól függetlenül is működjön, akár parkoló 
üzemmódban is. A rendszer folyamatosan rögzíti 
az adatokat és azonnal figyelmeztetést küld a 
Goodyear webes és mobilalkalmazásába. Megfelelő 
az összes jármű és alkalmazás számára és 
tartalmazza a GPS-nyomkövetést.



A Goodyear Fleet Manager
alkalmazás a következőket biztosítja:
• Egyetlen irányítópult, amely az összes járműről áttekintést nyújt
• Jelentés a flotta összes járművének abroncsáról
•  Figyelmeztetés, ha valamelyik abroncs azonnali karbantartást 

igényel vagy le kell cserélni
• Valós idejű járműkövetés

A Goodyear Driver Assist alkalmazás az
alábbiakat biztosítja:
•  Élő nézet a jármű abroncsainak állapotáról
•  Azonnali figyelmeztetés a balesetek elkerülése 

érdekében, ha alacsony az abroncsnyomás, vagy ha a 
nyomás csökkenni kezd

A Goodyear TPMS-megoldás arra lett kifejlesztve, hogy friss információt 
szolgáltasson a flotta abroncsainak állapotáról. A flottavezetők és a 
vezetők számára készült alkalmazásokkal a Goodyear biztosítja, hogy 
megtegyék a megfelelő lépéseket, késlekedés nélkül.

 Hatékony, előrevetítő megoldás 



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

proactive.goodyear.com

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ABRONCSOK

SZERVIZ-
HÁLÓZAT

FLOTTA

A TruckForce a Goodyear 
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Goodyear Total Mobility 

támogatja Önt.

Több mint 400 
tehergépkocsi-, 
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abroncsválaszték.
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