
 Koncepcja Wielu Żyć. 
 Więcej niż tylko bieżnikowanie. 



Wykorzystuje zarówno pogłębianie, jak i bieżnikowanie

Maksymalizuje zwrot z inwestycji w opony

Karkasy są zoptymalizowane do bieżnikowania

Innowacyjny wewnętrzny proces produkcyjny

Te same mieszanki, wzory bieżnika i techniki jak w 
przypadku nowych opon

Dostosowany program zarządzania oponami

Znaczne oszczędności dzięki obniżeniu kosztów 
na kilometr

Podobne korzyści do nowego odpowiednika 
opony

Zmniejszone koszty operacyjne

Utrzymanie kosztów operacyjnych na niskim 
poziomie jest kluczowe, więc powinieneś przedłużać 
żywotność opon i oszczędzać tam, gdzie możesz.

Jak skutecznie połączyć pogłębianie i 
bieżnikowanie, aby przedłużyć żywotność opon?

Jak możesz uzyskać program zarządzania 
oponami który jest dostosowany do Twoich 
potrzeb?

Jak obniżyć koszty operacyjne bez 
kompromisu w wydajności?

Jak poprawić swój ślad emisji CO2 i 
pomóc chronić środowisko?

W jaki sposób możesz znacznie zmniejszyć 
swój całkowity koszt posiadania?

Maksymalizacja wydajności opony

Przedstawiamy Koncepcję Wielu Żyć

Czym jest Koncepcja Wielu Żyć?

Więcej niż tylko bieżnikowanie
Przedłuż życie Twojej opony

Prawie jak nowe
Bez kompromisu w wydajności
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 Nasze rozwiązania 

Opony są sercem Twojej firmy, więc powinny pracować ciężej, dłużej i oszczędniej. Koncepcja 
Wielu Żyć polega na połączeniu pogłębiania i bieżnikowania, aby przedłużyć żywotność opon 
i zmaksymalizować wydajność. Powoduje to niższe koszty eksploatacji, mniejszy wpływ na 
środowisko i znaczne zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania floty.

Pogłębianie

Bieżniko-wanie

Pogłębianie

Nowa opona

 Twoje wyzwania 



Wydłużona żywotność opony

Do 25% większy przebieg

Produkowane przy użyciu mniejszej ilości oleju, 
chemikaliów i innych materiałów

Niższe koszty i mniejsza emisja

Do 10% niższe koszty opon

Zmniejszają emisję CO2

Maksymalizuje osiągi opon

Podobne korzyści do nowej opony

Większy przebieg przy niższych kosztach

Bardziej przyjazne dla środowiska

Zmniejszenie całkowitego kosztu 
posiadania

Zwiększona wydajność, niższe koszty

 Korzyści dla Ciebie 

Potrzebujesz opon, aby pracowały tak ciężko, jak Ty. Dzięki Koncepcji Wielu Żyć Twoje opony zapewniają większy przebieg przy 
niższych kosztach dla Ciebie - co czyni go idealnym wyborem dla Twojej floty. 
Porozmawiaj z konsultantem Goodyear lub odwiedź stronę www.goodyear.com/truck już dziś i odkryj, w jaki sposób koncepcja 
Wielu Żyć może pomóc rozwijać się Twojej firmie.

Zmniejszony całkowity koszt posiadania 
Lepsze dla biznesu

Lepsze dla środowiska
Innowacje dla przyszłości
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www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

OPONY

SIEĆ 
SERWISOWA

FLOTA

TruckForce to 
rozbudowana sieć 

serwisowa Goodyear, 
która posiada ponad 

2 000 serwisów w 
całej Europie.

Niezależnie od tego czy 
Twoja firma trasnportowa 

jest duża, mała czy 
średnia, rozwiązania 

Goodyear Total Mobility są 
do Twoich usług.

Szeroki asortyment ponad 
400 opon do samochodów 
ciężarowych, autobusów 
oraz opon klasy premium, 
nowych i bieżnikowanych.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Koncepcja Wielu Żyć

USŁUGI


