Goodyear Drive-Over-Reader:
Avtomatizirana analiza pnevmatik v
nekaj sekundah.

Ciljno in napovedno vzdrževanje

Goodyear Drive-Over-Reader s pomočjo edinstvene in zmogljive
tehnologije omogoča proaktivno opozarjanje in zgodnje odkrivanje težav,
povezanih s pnevmatikami.

Napovedna tehnologija
• identificira potencialne incidente, preden se
zgodijo
• Napove pričakovano življenjsko dobo pnevmatike
• Omogoča maksimalno zmogljivost in število
prevoženih kilometrov zaradi zgodnjega odkrivanja
težav, povezanih s pnevmatikami

Edinstvena
programska
oprema Goodyear
Alerts & Reports
za opozarjanje in
poročanje

Opozorila

Poročila

• Takojšnje obvestilo o
kritičnem stanju pnevmatike

• Hitra izdelava uporabniku
prijaznih poročil

• Omogočanje krajšega
odzivnega časa

• Pregled stanja pnevmatik;
pnevmatik, ki puščajo, in tistih, ki
potrebujejo narezovanje kanalov

• Preprečevanje potencialnih
nevarnosti in izpadov

• Omogočanje napovednega
vzdrževanja in dolgoročnega
načrtovanja zamenjave
pnevmatik

Goodyear Drive-Over-Reader je rezultat več kot desetletnih
izkušenj in znanja nemškega podjetja VENTECH Systems GmbH,
vodilnega na področju tehnologij za avtomatsko spremljanje
pnevmatik, ki ga je nedavno prevzel Goodyear, da bo lahko svojim
poslovnim partnerjem ponudil nove tehnološko napredne rešitve.

Vaši izzivi

Vozni parki gospodarskih vozil se soočajo s številnimi
stroškovnimi izzivi:

Čas izpadov
Nepredvideni postanki vozila zaradi incidentov v zvezi s
pnevmatikami povzročajo velike stroške in vplivajo na poslovni
rezultat

Poraba goriva in emisije CO2
Prenizek tlak v pnevmatikah privede do večje porabe
goriva in več emisij CO2

Zmogljivost pnevmatik
Prenizek polnilni tlak v pnevmatikah lahko zaradi
posledično nepravilne obrabe občutno vpliva na
število prevoženih kilometrov

Vzdrževanje
Za večjo učinkovitost in zmogljivost vašega
voznega parka je potrebno pogosto
vzdrževanje

Varnost
Že majhna napaka pri pnevmatikah ima lahko
velik vpliv na varnost in stroške

Zadovoljstvo kupcev
Pričakovanja kupcev se nenehno spreminjajo; za modele
pravočasnih dostav je vselej izziv, da se zagotovi varen
transport v časovno predvidenem roku

Najpogostejši razlogi za izpad tovornjakov so povezani s
pnevmatikami (neustrezen polnilni tlak, nezadostna globina
profila ali predrtje).

Ali veste, v kakšnem stanju so pnevmatike
vašega voznega parka?

Naša rešitev…
Goodyear Drive-Over-Reader
Kako deluje:

1

Optični pregled

V tleh montiran senzor v nekaj
sekundah skenira pnevmatiko in
parametre vozila, ko zapeljete čezenj.

2

3

Analiza

V nekaj sekundah se na zaslonu
prikažejo podatki o tlaku v
pnevmatikah, preostali globini profila,
osni obremenitvi in skupni masi.

Poročanje

Hitra in uporabniku prijazna
poročila za proaktivno spremljanje
vašega voznega parka. Prevzemite
aktiven nadzor nad stanjem vaših
pnevmatik.
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Avtomatizirana
analiza pnevmatik
v nekaj sekundah
Značilnosti:

Preverjanje tlaka v
pnevmatikah

Preverjanje globine
profila

Osna obremenitev in
skupna masa vozila

Identifikacija registrske
tablice vozila s kamerami

Poročanje

Prednosti za vaše podjetje

Goodyear Drive-Over-Reader avtomatsko, v nekaj sekundah izvede
meritve ter analizira stanje pnevmatik in parametre vozila.
Rezultat je zmanjšanje:
Števila okvar in incidentov, povezanih s
pnevmatikami

Porabe goriva zaradi prenizkega tlaka
v pnevmatikah

Pogostosti menjave pnevmatik

Stroškov vzdrževanja pnevmatik

Človeških napak pri ročnih
meritvah

Finančnih posledic zaradi
preobremenitve in zakasnelih dostav

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
PNEVMATIKE
Celovit izbor več
kot 400 novih in
obnovljenih pnevmatik
za tovornjake in
avtobuse.

REŠITVE

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Koncept več življenj

SERVISNA
MREŽA
TruckForce je
Goodyearova obsežna
mreža storitev, povezanih
s tovornimi pnevmatikami,
z več kot dva tisoč
lokacijami po vsej Evropi.

VOZNI PARK

Naj bo vaše podjetje
veliko ali majhno,
Goodyear Total Mobility
vam vselej stoji ob strani.

Izdelano v
Goodyear Dunlop Tyres Operations S.A.
0719/SLO

proactive.goodyear.com

