Goodyear TPMS:
Twój pojazd zawsze trzyma się drogi.

Goodyear TPMS zapewnia

Ograniczenie przestojów pojazdów (nawet o 85% mniej przestojów
związanych z uszkodzeniami opon*) oraz kosztów awarii

Zwiększenie maksymalnego
przebiegu opon

Optymalizację kosztów
utrzymania opon

Zmniejszenie zużycia paliwa i
emisji CO2

Zwiększenie
efektywności w zakresie
terminowej realizacji
dostaw
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Pozyskiwanie
danych
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Przesyłanie danych za
pośrednictwem sieci
komórkowej

Serwer Goodyeara

Potężna technologia Goodyear G-Predict
Inżynierowie Goodyear specjalnie zaprojektowali zestaw rozwiązań,
aby zidentyfikować potencjalny incydent przed jego wystąpieniem.
Korzystając z potężnych algorytmów, analizuje dane sygnalizujące
potencjalne zdarzenia, zanim staną się one problemem, co może
doprowadzić do tego, że pojazd nie będzie sprawny.
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Wykonanie usługi
prewencyjnej

Alerty i przyjazne dla
użytkownika
raportowanie
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Analiza danych z potężną
technologią Goodyear
G-Predict

Twoje wyzwania

We flotach transportowych zawsze mamy do czynienia z
poważnymi wyzwaniami:
Przestoje
Nieoczekiwane przestoje pojazdów spowodowane awariami
dotyczącymi opon pociągają za sobą wysokie koszty i
obniżenie efektywności floty

Zużycie paliwa i wysoka emisja CO2

Zbyt niskie ciśnienie w oponach może być
przyczyną większego zużycia paliwa oraz
większej emisji CO2

Osiągi opon
Niewłaściwe ciśnienie w oponach może
mieć niekorzystny wpływ dla ich osiągów
ze względu na nieregularne zużycie

Naprawy pojazdu
Koszty napraw pojazdów związane z
problemami dotyczącymi opon

Rotacja kierowców
Częste zmiany kierowców również mają
znaczenie dla kosztów operacyjnych
dotyczących eksploatacji floty pojazdów,
biorąc również pod uwagę koszty rekrutacji i
szkoleń. Wdrożenie odpowiednich środków
bezpieczeństwa umożliwia podniesienie
poziomu zadowolenia kierowców, dzięki czemu
ich rotacja będzie mniejsza

Satysfakcja klienta
Oczekiwania klientów wciąż się zmieniają - obecnie oczekują
oni nie tylko realizacji dostaw w uzgodnionych terminach, ale
również śledzenia ich w czasie rzeczywistym

Przedstawiamy… Goodyear TPMS

Rozwiązania Goodyear TPMS ułatwiają osobom zarządzającym flotą
pojazdów podejmowanie najbardziej właściwych decyzji w celu uniknięcia
problemów dotyczących opon i prawidłowego planowania prac dotyczących
utrzymania ogumienia.
Jak to działa:
Czujnik wbudowany w obręcz:

Mierzy i kontroluje na bieżąco dane dotyczące
ciśnienia oraz temperatury opon, wykrywając zbyt
niskie ciśnienie, ubytek powietrza i uszkodzenia
mechaniczne. Może zostać wykorzystany dla opon
o każdym rozmiarze, zapewnia bardzo wysoką
niezawodność, a podczas wymiany opon może
z łatwością być zdjęty, a następnie założony
ponownie.

Wbudowany router i GPS:

Rozwiązanie to zapewnia ciągłą rejestrację danych
i przesyłanie alarmów na portal Goodyear oraz do
aplikacji mobilnych. Urządzenia te mogą zostać
wykorzystane we wszystkich rodzajach pojazdów i
zastosowań, z funkcją śledzenia GPS.

Funkcje

POMIAR CIŚNIENIA
OPON
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POZYCJA NA KOLE

PRACA W TRYBIE
PARKOWANIA

Potężne rozwiązanie prognozowe

Rozwiązanie Goodyear TPMS zostało opracowane specjalnie w celu
uzyskiwania najbardziej aktualnych informacji dotyczących stanu
ogumienia całej floty pojazdów. Dzięki aplikacjom przeznaczonym
zarówno dla osób zarządzających flotą pojazdów, jak i dla kierowców,
firma Goodyear zapewnia możliwość natychmiastowego przeprowadzenia
wszystkich niezbędnych działań.

Aplikacja Fleet Manager APP obejmuje następujące
funkcje:
• Tabela wskaźników kontrolnych zawierająca dane dotyczące
wszystkich pojazdów
• Opracowywanie raportów dotyczących stanu opon całej floty
pojazdów
• Przesyłanie alarmów, kiedy opona wymaga pilnego
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub wymiany
• Śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym

Aplikacja Driver APP obejmuje następujące
funkcje:
• Kontrola „na żywo” stanu opon w pojeździe
• Przesyłanie natychmiastowych alarmów w razie
wykrycia utraty ciśnienia w oponie lub jeżeli ciśnienie
jest zbyt niskie, aby uniknąć możliwości wypadku

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
OPONY

USŁUGI

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

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Koncepcja Wielu Żyć

SIEĆ
SERWISOWA
TruckForce to
rozbudowana sieć
serwisowa Goodyear,
która posiada ponad
2 000 serwisów w
całej Europie.

FLOTA

Niezależnie od tego czy
Twoja firma trasnportowa
jest duża, mała czy
średnia, rozwiązania
Goodyear Total Mobility
są do Twoich usług.
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