Goodyear TPMS:
Houd uw voertuigen mobiel.

Voordelen van Goodyear TPMS

Minder voertuigstilstand (tot 85% minder bandgerelateerde
incidenten*) en lagere reparatiekosten

Meer kilometers per band

Geoptimaliseerde
onderhoudskosten van
banden

Lager brandstofverbruik en
minder CO2-uitstoot

Verbeterd percentage van
tijdige leveringen
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Gegevens
verzamelen
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Gegevens verzenden
via mobiele netwerk

Goodyear
server

Krachtige Goodyear G-Predict-technologie
De technici van Goodyear hebben een reeks oplossingen ontworpen
specifiek gericht op het identificeren van potentiële incidenten voordat
ze zich voordoen. Het systeem analyseert gegevens met behulp van
krachtige algoritmes en identificeert potentiële incidenten, vooraleer
ze uitgroeien tot een echt probleem. Hiermee wordt vermeden dat het
voertuig buiten dienst geraakt.
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Uitvoeren van
preventief
onderhoud

Melding en
gebruiksvriendelijke
rapportage
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Data analyse met
krachtige Goodyear
G-Predict Technology

Uw uitdagingen

Commerciële wagenparken kennen vele uitdagingen als
het gaat om het onderhoud van voertuigen:

Stilstand
Onverwachte stilstand omwille van een bandenprobleem
leidt tot hoge reparatiekosten en heeft een impact op de
operationele output

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot

Te lage bandenspanning kan leiden tot een
hoger brandstofverbruik en meer CO2-uitstoot

Bandenprestaties
Onjuiste bandenspanning kan de
levensduur aanzienlijk beïnvloeden door
ongelijkmatige slijtage

Voertuigreparatie
Reparatiekosten aan voertuigen door
bandgerelateerde incidenten

Chauffeurbehoud
Een hoog chauffeursverloop heeft gevolgen
voor de operationele kosten van een vloot,
omwille van hogere kosten van werving en
training. Verbeterde veiligheidsmaatregelen
kunnen leiden tot meer tevredenheid
onder chauffeurs, wat gunstig is voor de
retentiegraad

Klantentevredenheid
De verwachtingen van klanten blijven groeien, waarbij on-time
levermodellen geacht worden om real-time opvolging mogelijk te
maken.

Maak kennis met... Goodyear TPMS

De Goodyear TPMS-oplossing helpt de vlootbeheerder bij het maken van
de juiste beslissingen om bandgerelateerde incidenten te voorkomen en
onderhoud efficiënt in te plannen.
Hoe werkt het:

Op de velg gemonteerde sensor:
Verzamelt en monitort gegevens mbt
bandenspanning en -temperatuur in real time om op
die manier banden op onderspanning, luchtverlies
en mechanische problemen op te sporen. De
sensor past op elke bandenmaat, is uiterst
betrouwbaar en kan bij een bandenwissel worden
verwijderd en opnieuw worden gemonteerd.

Ingebouwde router en GPS:
Het voertuig wordt uitgerust met een router met
accu, zodat Goodyear TPMS ook werkt bij een
uitgeschakelde motor en wanneer het voertuig in de
parkeerstand staat. Het systeem registreert continu
data en stuurt meldingen direct naar de web- en
mobiele applicaties van Goodyear. Geschikt voor
alle voertuigen en toepassingen, inclusief GPStracking.

Kenmerken:

BANDENSPANNING

BANDENTEMPERATUUR

IDENTIFICATIE VAN
KLEINE LEKKEN

GPS-LOCATIE

WIELPOSITIE

WERKT IN
PARKEERSTAND

Een krachtige, voorspellende oplossing

De Goodyear TPMS-oplossing is ontwikkeld om actuele informatie
te verschaffen over de staat van de banden van een wagenpark. Met
applicaties voor zowel vlootbeheerders als chauffeurs zorgt Goodyear
dat de juiste stappen op het juiste moment kunnen worden gezet,
zonder onnodige vertraging.

De Goodyear Fleet Manager APP biedt het
volgende:
• Een dashboard met een overzicht van alle voertuigen
• Rapportage over de banden van alle voertuigen in het wagenpark
• Meldingen wanneer een band dringend onderhoud nodig heeft of
vervangen moet worden
• Een real-time voertuigtracker

De Goodyear Driver Assist App biedt het
volgende:
• Een ‘live’ overzicht van de staat van de banden van het voertuig
• Directe melding zodra verlies van bandenspanning of een te
lage bandenspanning wordt geconstateerd om incidenten te
voorkomen

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
BADEN

Een uitgebreid gamma
van meer dan 400 banden
voor vrachtwagens en
bussen, zowel nieuw als
retread.

OPLOSSINGEN
Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Multiple Life Concept

SERVICENETWERK
TruckForce is het
uitgebreide service
netwerk van Goodyear
voor vrachtwagens, met
meer dan 2.000 locaties
in Europa.

VLOTEN

Onafhankelijk van de
grootte van uw bedrijf,
Goodyear Total Mobility
staat aan uw zijde.
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