
 Manutenção orientada e preditiva 

Usando uma tecnologia exclusiva e poderosa, o Drive-Over-Reader da 
Goodyear permite aviso proativo e deteção antecipada de problemas 
relacionados com os pneus.

Os alertas 

• Notificação imediata em caso 
de estado crítico do pneu 

• Permitir um tempo de 
resposta mais rápido

• Prevenção de riscos 
potenciais e tempo de 

inatividade

Relatórios
• Geração rápida de relatórios 

amigáveis 

• Descrição geral das 
condições dos pneus, 

vazamento de pneus e novos 
candidatos

• Permitir manutenção preditiva 
e planejamento de longo prazo 

para substituição de pneus

Software exclusivo 
de alertas e 
relatórios da 

Goodyear

Tecnologia preditiva
• Identifique possíveis incidentes antes que 

aconteçam

• Previsões da vida útil esperada dos pneus 

• Máxima performance e quilometragem dos seus 
pneus, devido à detecção precoce de problemas 

relacionados aos pneus

O Goodyear Drive-Over-Reader é o resultado de mais de 10 anos 
de experiência e conhecimento da empresa alemã VENTECH 
Systems GmbH, líder em tecnologia de inspeção automatizada 
de pneus, que foi recentemente adquirida pela Goodyear para 
oferecer soluções tecnologicamente mais avançadas.
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SERVIÇOS
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A TruckForce é a extensa 
rede de serviços de 

pneus para camiões da 
Goodyear, com mais de 
2.000 pontos em toda a 

Europa.

Seja seu negócio grande 
ou pequeno, a Goodyear 

Total Mobility está 
sempre ao seu lado.

Uma gama de mais 
de 400 pneus novos e 
recauchutados para 
camiões e ônibus.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Conceito Multividas.

SOLUÇÕES



 Goodyear Drive-Over-Reader: 
 Análise automatizada dos pneus 
 em segundos. 



As frotas comerciais enfrentam uma série de desafios de 
custos quando se trata da manutenção dos veículos:

 Os seus desafios 

Tempo de inatividade
As paragens inesperadas do veículo, devido a incidentes com 
os pneus, geram altos custos de avarias e impactam a produção 
operacional.

Consumo de combustível   
e emissões de CO2
A baixa inflação dos pneus levará a um maior 
consumo de combustível e a um aumento das 
emissões de CO2.

Desempenho dos pneus
A pressão insuficiente do ar dos pneus pode 
afetar significativamente o desempenho da 
quilometragem através do desgaste irregular dos 
pneus

Manutenção
Para aumentar a eficiência e o desempenho da 
sua frota, é precisa uma manutenção frequente. 

Segurança
Uma pequena falha nos pneus pode ter grande 
impacto na segurança e nos custos.

Satisfação do cliente
As expectativas do cliente continuam a evoluir, e 
os modelos de tempo de entrega são desafiados 
regularmente para também fornecer transporte seguro e 
pontual.

As causas mais comuns das avarias nos caminhões estão 
relacionadas com os pneus (pressão incorreta dos pneus, 
profundidade inadequada do piso do pneu ou defeitos de 
perfuração).

Você conhece as condições dos pneus 
da sua frota?



 A nossa solução... 
 Goodyear Drive-Over-Reader 

Como funciona:

1  Escanear

O sensor incorporado escaneia os 
parâmetros do pneu e do veículo em 
segundos quando conduz por cima 
deste.

2  Análise

A pressão dos pneus, a 
profundidade restante do piso, a 
carga por eixo e o peso total são 
exibidos em segundos.

3  Informação

Relatórios rápidos e de fácil 
interpretação para monitoramento 
proativo da sua frota. Assuma o 
controlo ativo da condição dos 
seus pneus.

Características:

Verificação da 
pressão dos pneus

Verificação da 
profundidade do piso

Carga do eixo e peso 
total do veículo

Identificação da placa do 
veículo com câmaras

Reportagem

Diagnóstico 
automatizado do 
pneu em segundos.

8.5 bar
min. 9.0 mm

9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2



O número de avarias e incidentes relacionados 
com os pneus

Consumo de combustível devido a 
pneus com baixa pressão

Frequência de renovação do pneu

Custos de manutenção do pneus

Erros humanos na medição manual

Sanções financeiras incorridas devido à 
sobrecarga e atrasos nas entregas

O Goodyear Drive-Over-Reader mede e analisa automaticamente a 
condição dos pneus e os parâmetros do veículo em segundos. 
Isto resulta na redução de:

 Benefícios para o seu negócio 


