Conceito de vida múltipla.
Mais do que apenas recauchutar.

Seus desafios
Otimizar o desempenho do pneu
Manter os custos operacionais baixos é vital, então
você precisa prolongar a vida útil de seus pneus e
economizar o máximo que puder.

Como a reesculturação e a recauchutagem podem
ser efetivamente combinadas para prolongar a vida
útil de seus pneus?

Como você pode obter um programa de
gerenciamento de pneus que atenda às suas
necessidades?

Como você reduz os custos operacionais
sem comprometer o desempenho?

Como você melhora sua pegada de CO2 e
ajuda a preservar o meio ambiente?

Como você pode reduzir significativamente
seu custo total de propriedade?

Nossa solução
Regroove

Conceito Multividas
Pneus são parte integrante do seu negócio, então você precisa deles para trabalhar mais,

Retread

suportar mais e poupar dinheiro. O conceito de múltiplas vidas faz exatamente isso; Ao usar uma
combinação de recauchutagem e recauchutagem para prolongar a vida útil de seus pneus, você
maximiza o desempenho e a economia. Isso se traduz em menores custos operacionais, menor
impacto no meio ambiente e uma redução significativa no custo total de propriedade de sua frota.

Regroove
New Tyre

Qual é o conceito Multividas?

1

Mais do que apenas recauchutar
Prolongue a vida útil dos pneus
Usa tanto a recauchutagem quanto a recauchutagem

Tailored tyre management programme

Maximiza o retorno do investimento em pneus

Significant savings, through a reduced cost
per kilometre
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Quase como novo
Sem comprometer o desempenho
As caixas são otimizadas para recauchutagem
Processo inovador de fabricação própria
Os mesmos compostos, projetos e técnicas como
pneus novos

Benefícios semelhantes a um novo pneu
equivalente
Redução do custo operacional
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Reduza o custo total de propriedade
Melhor para os negócios
Maior vida útil do pneu

Até 10% menos custos com pneus

Até 25% mais quilometragem

4

Melhor para o meio ambiente
Inovando para o futuro
Produzido usando menos quantidade de óleo, produtos

Melhore sua pegada de CO2

químicos e outros materiais
Reduza os custos e reduza as emissões

Vantagens para você
Maior desempenho, custos reduzidos
Quando você precisa de seus pneus para trabalhar tão duro quanto você. O conceito Multividas oferece mais quilometragem a
um custo menor para você, o que a torna a escolha perfeita para sua frota.
Fale com um consultor da Goodyear ou visite o site www.goodyear.com/truck hoje mesmo e descubra como o Multiple Life
Concept pode ajudar seu negócio a ter sucesso.

Maximize o desempenho do pneu.

Mais respeitoso com o meio ambiente

Benefícios semelhantes a um pneu novo.

Redução do custo total de propriedade

Mais quilometragem com menor custo

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
PNEUS

SOLUÇÕES

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

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Conceito Multividas.

REDE DE
SERVIÇOS

A TruckForce é a extensa
rede de serviços de
pneus para camiões da
Goodyear, com mais de
2.000 pontos em toda a
Europa.

FROTA

Seja seu negócio grande
ou pequeno, a Goodyear
Total Mobility está
sempre ao seu lado.
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