Goodyear Drive-Over-Reader:
Automatizované meranie stavu
pneumatík v priebehu niekoľkých
sekúnd.

Cielená a predvídavá údržba

Vďaka využitiu jedinečnej a výkonné technológie umožňuje Goodyear DriveOver-Reader proaktívne varovania a včasné odhalenie problémov spojených
s pneumatikami.

Prediktívne technológie
• Odhalia hroziace nehody skôr, než k nim môže
dôjsť
• Predpoveď očakávanej životnosti pneumatiky
• Maximálna výkonnosť a kilometrový výkon
pneumatík vďaka včasnej detekcii hroziacich
problémov

Unikátny softvér
Goodyear pre
výstražné hlásenia a
správy

Výstrahy
• Okamžité upozornenie
v prípade kritického stavu
pneumatík
• Umožňuje rýchlejšiu reakciu
• Prevencia potenciálnych rizík
a prestojov

Správy
• Rýchle vyhotovenie
užívateľsky priateľských správ
• Prehľad stavu pneumatík
• Umožňuje predvídavú údržbu
a dlhodobé plánovanie výmeny
pneumatík

Goodyear Drive-Over-Reader je výsledkom viac ako desaťročných
skúseností a know-how nemeckej spoločnosti Venti Systems
GmbH, lídra na poli technológie automatizovanej inšpekcie
pneumatík, ktorú Goodyear nedávno prevzal a ktorá pre neho
teraz vyvíja ďalšie technologicky pokročilé riešenia.

Úlohy, ktoré pred vami stoja

Vozové parky dopravcov čelia radu nákladových rizík:

Prestoje
Nečakané vyradenie z prevádzky v dôsledku defektu pneumatiky
prináša vysoké náklady na opravu a negatívne ovplyvňuje
prevádzkovú bilanciu

Spotreba paliva a emisie CO2

Podhustenie pneumatík zvyšuje spotrebu paliva a
emisie CO2

Výkonnosť pneumatík
Podhustenie môže významne ovplyvniť celkový
kilometrový výkon v dôsledku nerovnomerného
opotrebovania pneumatík

Údržba
Pre zvýšenie efektivity a výkonnosti vášho
vozového parku je nevyhnutná pravidelná
údržba

Bezpečnosť
Menší defekt pneumatiky môže mať veľký vplyv
na bezpečnosť a náklady

Spokojnosť zákazníkov
Požiadavky zákazníkov sa stále zvyšujú a miesto
včasného doručenia po novom často vyžadujú zaručené
doručenia presne na čas

Najčastejšou príčinou vyradenia vozidla z prevádzky
sú problémy s pneumatikami (nesprávne nahustenie,
nezodpovedajúca hĺbka dezénu behúňa alebo defekt).

Viete, v akom stave máte vo svojom
vozovom parku pneumatiky?

Naše riešenie...
Goodyear Drive-Over-Reader
Ako to funguje:
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Skenovanie

V zemi zabudované snímače
merajú pri prejazde vozidla počas
niekoľkých sekúnd parametre vozidla
a pneumatík.
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Analýza

Tlak v pneumatikách, zostávajúca
hĺbka dezénu, zaťaženie náprav a
celková hmotnosť sa zobrazia za pár
sekúnd.

Hlásenie

Rýchle a pre užívateľov jednoduché
hlásenie v záujme proaktívneho
sledovania vášho vozového parku.
Ujmite sa kontroly stavu vašich
pneumatík.
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Automatizovaná
diagnostika
pneumatík behom
niekoľkých sekúnd
Vlastnosti:

Kontrola nahustenia
pneumatiky

Kontrola hĺbky
dezénu

Nápravové zaťaženia
a celková hmotnosť
vozidla

Identifikácia EČV
pomocou kamier

Hlásenia

Čo to firme prináša

Goodyear Drive-Over-Reader automaticky behom niekoľkých
sekúnd meria a analyzuje parametre vozidla a pneumatík.
Výsledkom je zníženie:
Počtu odstávok a incidentov v dôsledku
problému s pneumatikami

Spotreby paliva kvôli nedostatočnému
nahusteniu

Frekvencie výmeny pneumatík

Nákladov na údržbu pneumatík

Chýb ľudského faktora pri
manuálnom meraní

Pokút za preťaženie vozidla alebo
oneskorenú dodávku

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
PNEUMATIKY

Široká ponuka viac
ako 400 prémiových
nákladných a
autobusových pneumatík
a protektorov.

RIEŠENIA

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Multiple Life Concept

SERVISNÁ
SIEŤ
TruckForce je rozsiahla
servisná sieť spoločnosti
Goodyear pre nákladné
pneumatiky s viac ako
2000 pobočkami po celej
Európe.

DOPRAVCA

Nech už je váš biznis
malý alebo veľký,
Goodyear Total Mobility
je vždy na vašej strane.

Vyrobila spoločnosť
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0719/SK

proactive.goodyear.com

