
 Koncept več življenj: 
 več kot le obnavljanje. 



Več kot samo obnavljanje 
tekalne plasti
Če boste izkoristili oboje, narezovanje in obnavljanje, 
vam bo z Goodyearovim konceptom več življenj 
omogočena maksimalna donosnost naložbe v 
pnevmatike. Z izvajanjem programov upravljanja 
pnevmatik po meri lahko v največji meri povečamo 
njihovo zmogljivost, obenem pa z zmanjšanjem 
stroškov na kilometer omogočimo občuten prihranek.  

Zmogljivost, primerljiva z 
novimi pnevmatikami 
Kordna ogrodja Goodyear so optimizirana za 
obnavljanje. V naših obratih za obnavljanje uporabljamo 
enake zmesi, dezene tekalne plasti in metode kot 
pri proizvodnji novih pnevmatik, zato obnovljene 
pnevmatike Goodyear nudijo enake prednosti 
kot ekvivalentne nove pnevmatike. S tem vam 
omogočamo, da zmanjšate operativne stroške, ne da 
bi šlo to na račun zmogljivosti pnevmatik – dosegate 
maksimalno učinkovitost in ostajate konkurenčni.

Nižji skupni stroški lastništva 
Goodyearov koncept več življenj pripomore k 
daljši življenjski dobi pnevmatik, saj z njimi lahko 
prevozite do 25% več kilometrov, in obenem do 
10% zmanjša stroške za pnevmatike, kar pomeni 
občutno nižje skupne stroške lastništva. 

Ohranjanje naravnega okolja 
Daljša življenjska doba pnevmatik ima pozitiven 
vpliv tudi na okolje. Pri proizvodnji obnovljenih 
pnevmatik porabimo veliko manj olj, kemikalij in 
drugih materialov kot pri novih pnevmatikah, kar 
pomeni nižje stroške in manj izpustov – torej manjši 
ogljični odtis  in ohranjanje naravnega okolja.

Kaj je Goodyearov koncept več življenj?  
Goodyearov koncept več življenj vključuje narezovanje kanalov in obnavljanje tekalne 
plasti, da je življenjska doba pnevmatik čim daljša. Tako lahko v največji meri povečate 
zmogljivost pnevmatik, znižate tekoče stroške in zmanjšate vaš ogljični odtis, kar pripomore 
k občutnemu znižanju skupnih stroškov lastništva v vašem voznem parku.

Ni dveh popolnoma enakih podjetij, zato tudi 
ni dveh popolnoma enakih paketov FleetFirst. 
Svetovalec za FleetFirst bo v sodelovanju z vami 
določil rešitev v zvezi s storitvami in jo prilagodil 
po vaši meri, da se bo popolnoma prilegala vašim 
potrebam.

Ne glede na vašo situacijo, v FleetFirst je zajeto 
vse - pregledi, spremljanje, popravila, odvzem 
dnevnega stresa; skratka, omogočanje, da se 
osredotočite le še na vodenje svojega uspešnega 
podjetja.

FleetFirst program  
Retreading je del Goodyearovega vseevropskega 
programa FleetFirst.

FleetFirst je program s široko paleto storitev, ki 
transportnim podjetjem pomagajo učinkoviteje 
upravljati njihove vozne parke.

Storitve FleetFirst se med seboj povezujejo, kar vam 
omogoča po lastni želji opredeliti rešitev, ki se bo 
popolnoma prilegala vašim potrebam.

1  Podatki temeljijo na interni analizi uporabe dveh kompletov novih tovornih pnevmatik 
Goodyear v primerjavi z obnovljenimi in narezanimi tovornimi pnevmatikami Goodyear.
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“ Obnovljena pnevmatika mora zagotavljati enako zmogljivost kot 
ekvivalentna nova pnevmatika. In ravno to je razlog zakaj zaupamo 
Goodyearu, kot našemu partnerju, ki nam s svojimi rešitvami 
pomaga optimizirati naše skupne stroške lastništva in povečati našo 
konkurenčnost na trgu.“

Alfonso Abril Ruiz, Direktor voznega parka, Transportes Las Maravillas

“ Z Goodyearovim konceptom več življenj smo uspeli znižati naše 
skupne stroške lastništva in zmanjšati naš vpliv na okolje.”

Cedric Carnoy, Vodja oddelka za logistiko & surovine, Holcim


