Goodyear TPMS:
Udržujte svoje vozidlá v prevádzke.

Výhody Goodyear TPMS

Menšie prestoje vozidiel (až o 85% menej nehôd v súvislosti s
pneumatikami *) a nižšie havarijné náklady

Dlhší kilometrový výkon
pneumatík

Optimalizované náklady
na údržbu pneumatík

Nižšia spotreba a emisie CO2

Vyšší podiel dodávok na
čas
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Prenos dát
prostredníctvom
mobilnej siete

Vyhľadanie
dát

Server spoločnosti
Goodyear

Výkonná technológia Goodyear G-Predict
Tím inžinierov spoločnosti Goodyear vyvinul rad riešení pre identifikáciu
akýchkoľvek potenciálnych problémov skôr než sa skutočne prejaví.
Pri využití výkonných algoritmov systém analyzuje dáta nasvedčujúce
potenciálne incidenty skôr, než sa naplno prejavia a vyradia vozidlo z
prevádzky.
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Preventívny
výkon služby

Výstrahy a užívateľsky
priateľské hlásenia
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Analýza dát pomocou
veľmi výkonnej
technológie Goodyear
G-Predict

Úlohy, ktoré pred vami stoja

Vozové parky dopravcov čelia množstvu nákladových
rizík, pokiaľ ide o údržbu vozidiel:
Prestoje
Nečakané odstavenie vozidla kvôli defektu pneumatiky
spôsobuje vysoké náklady a negatívne ovplyvňuje
prevádzkovú bilanciu

Spotreba paliva a emisie CO2

Podhustenie pneumatík môže mať za následok
vyššiu spotrebu paliva a vyššie emisie CO2

Výkonnosť pneumatík
Nesprávny tlak môže významne
ovplyvniť kilometrový výkon v dôsledku
nerovnomerného opotrebovania
pneumatík

Opravy vozidiel
Náklady na opravy vozidiel v dôsledku
nehôd spôsobených pneumatikami

Stabilná zamestnanosť vodičov
Častá fluktuácia vodičov dopadá na
prevádzkové náklady, zvyšuje náklady na ich
nábor a školenie. Prísnejšie bezpečnostné
opatrenia môžu zvýšiť spokojnosť vodičov a
pozitívne sa prejavovať na ich udržaní

Spokojnosť zákazníkov
Požiadavky zákazníkov sa stále zvyšujú a doručovanie
presne pravidelne dopĺňa aj sledovanie dodávok v reálnom
čase

Predstavujeme... Goodyear TPMS

Goodyear TMPS pomáha správcom vozových parkov prijímať správne
rozhodnutia, aby zamedzili problémom v súvislosti s pneumatikami a mohli
účinne plánovať ich údržbu.
Ako to funguje:

Senzor namontovaný na ráfiku:

Zbiera a monitoruje údaje o nahustení a teplote v
reálnom čase, aby odhalil prípadné podhustenie
pneumatiky, únik vzduchu a mechanické
poškodenia. Pasuje na pneumatiky všetkých
rozmerov a ľahko sa inštaluje pomocou oceľových
káblov a záklopky. Senzor je extrémne spoľahlivý a
možno ho pri výmene pneumatiky preinštalovať.

Palubný router a GPS

Vozidlo je vybavené routerom na batériu, ktorý
umožňuje funkciu Goodyear TPMS, aj keď motor
nebeží alebo je vozidlo zaparkované. Systém
priebežne nahráva dáta a okamžite vysiela
výstražné hlásenia do webových a mobilných
aplikácií Goodyear. Vhodný pre vozidlá všetkých
typov a účelu použitia. Súčasťou je aj sledovanie
polohy GPS.

Vlastnosti

TLAK HUSTENIA

TEPLOTA PNEUMATÍK

IDENTIFIKÁCIA
POMALÉHO ÚNIKU
VZDUCHU

LOKALIZÁCIA GPS

POZÍCIA KOLESA

FUNKČNÉ AJ PRI
PARKOVANÍ

Výkonné riešenie so schopnosťou
predvídať
Riešenie Goodyear TMPS bolo špeciálne vyvinuté pre stanovovanie
na minútu presných informácií o stave pneumatík vozového parku. S
aplikáciami vytvorenými ako pre správcov vozového parku, tak aj pre
vodičov, Goodyear zaručuje, že môžu vykonávať správne opatrenia bez
akéhokoľvek omeškania.

Aplikácia Goodyear pre správcov vozového parku
ponúka:
• Palubnú dosku s prehľadom aktuálneho stavu pneumatík celého
vozového parku
• Hlásenia o všetkých pneumatikách v celom vozovom parku
• Výstrahy, ak pneumatiky naliehavo potrebujú údržbu alebo
výmenu
• Sledovanie polohy vozidla v reálnom čase

Asistenčná aplikácie Goodyear pre vodiča
ponúka:
• Pohľad “naživo” na stav pneumatík vozidla
• Okamžitú výstrahu, ak je detekovaná strata tlaku v
pneumatike alebo jej podhustenie, aby sa zabránilo
nehodám

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.
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