Goodyear TPMS
Ohranite vaša vozila na cesti.

Prednosti Goodyear TPMS

Krajši čas izpadov vozila (do 85 % manj incidentov v zvezi s
pnevmatikami*) in nižji stroški okvar

Več prevoženih kilometrov s
pnevmatikami

Manjša poraba goriva in
manj izpustov CO2

Optimalni stroški vzdrževanja
pnevmatik

Večja stopnja
pravočasnih dostav
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Prenos podatkov
preko mobilnega
omrežja

Pridobivanje
podatkov

Goodyearov
strežnik

Učinkovita tehnologija Goodyear G-Predict
Goodyearovi inženirji so namensko razvili niz rešitev, ki bi omogočile
identifikacijo morebitnih incidentov, še preden se dejansko zgodijo. S
pomočjo zmogljivih algoritmov se analizirajo podatki, ki opozorijo na
morebiten incident, preden pride do težave, ki bi lahko povzročila, da
vozilo ne bi bilo primerno za vožnjo.
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Izvedba preventivnih
ukrepov

5

Opozarjanje in
uporabniku prijazno
poročanje

4
Analiza podatkov z zmogljivo
napovedno tehnologijo
Goodyear G-Predict

Vaši izzivi

Vozni parki gospodarskih vozil se soočajo
z marsikaterimi stroškovnimi izzivi v zvezi z
vzdrževanjem vozil:
Čas izpadov
Nepredvideni postanki vozila zaradi incidentov v zvezi s
pnevmatikami povzročajo velike stroške okvar in vplivajo na
poslovni rezultat.

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

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

Popravila vozil
Stroški popravil na vozilih zaradi
incidentov v zvezi s pnevmatikami

Ohranjanje voznikov
Velika fluktuacija voznikov vpliva na operativne
stroške voznega parka, saj povečuje stroške
zaposlovanja in usposabljanja novih voznikov.
Boljši varnostni ukrepi lahko povečajo
zadovoljstvo voznikov, kar ima pozitiven vpliv
na stopnjo fluktuacije.

Zadovoljstvo kupcev
Pričakovanja kupcev se nenehno spreminjajo, pri čemer
so modeli pravočasnih dostav ves čas pred izzivom, da bi
zagotovili tudi sledenje v realnem času.

Predstavljamo … Goodyear TPMS

Rešitev Goodyear TPMS pomaga vodji voznega parka sprejemati prave
odločitve, da se izogne incidentom v zvezi s pnevmatikami in učinkovito
načrtuje vzdrževanje.
Kako deluje:

Senzor, montiran na platišču:

V realnem času zbira in spremlja podatke o tlaku v
pnevmatikah in njihovi temperaturi, da se odkrijejo
pnevmatike s prenizkim tlakom, uhajanje zraka
in mehanske težave. Prilega se na vse dimenzije
pnevmatik, je izjemno zanesljiv, ob menjavi
pnevmatike pa se lahko odstrani in ponovno
namesti.

Vgrajena brezžični usmerjevalnik (router) in
GPS:
Vozilo bo opremljeno z baterijsko polnjenim
brezžičnim usmerjevalnikom (router), ki omogoča,
da TPMS deluje tudi, ko vozilo ni v pogonu in je v
načinu za parkiranje. Sistem nepretrgoma beleži
podatke in po potrebi nemudoma pošlje opozorilo
do Goodyearovih spletnih in mobilnih aplikacij.
Primeren je za vsa vozila in aplikacije, vključuje pa
tudi sledenje GPS.

Značilnosti

TLAK V PNEVMATIKAH

TEMPERATURA
PNEVMATIK

PREPOZNAVANJE
POČASNEGA
PUŠČANJA

LOKACIJA GPS

OSNA POZICIJA

DELUJE V NAČINU ZA
PARKIRANJE

Učinkovita napovedna rešitev

Goodyearova rešitev TPMS je bila namensko zasnovana za zagotavljanje
sprotnih informacij o stanju pnevmatik voznega parka. Z aplikacijami, ki
so namenjene vodjem voznih parkov in voznikom, Goodyear omogoča
pravočasno, takojšnje ukrepanje.

Goodyearova aplikacija Fleet Manager APP za
vodje voznih parkov vključuje:
• nadzorno ploščo s pregledom vseh vozil,
• poročila o pnevmatikah vseh vozil voznega parka,
• opozorila, kadar pnevmatika nujno potrebuje vzdrževanje ali
zamenjavo,
• sledenje vozil v realnem času.

Goodyearova aplikacija Driver Assist App za
voznike vključuje:
• ogled stanja pnevmatik na vozilu v ‘živo’ .
• takojšnje opozorilo, če se zazna padanje tlaka v
pnevmatiki ali če je tlak v pnevmatiki prenizek, da ne
pride do incidenta.

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
PNEVMATIKE

Celovit izbor več kot
400 vrhunskih novih in
obnovljenih pnevmatik
za tovornjake in
avtobuse.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Koncept več življenj

SERVISNA
MREŽA
TruckForce je
Goodyearova obsežna
mreža storitev v zvezi s
tovornimi pnevmatikami
z več kot 2.000
lokacijami po vsej Evropi.

VOZNI PARK

Naj bo vaše podjetje
veliko, majhno ali nekje
vmes – Goodyear Total
Mobility je na vaši strani.

Izdelano v
Goodyear Dunlop Tyres Operations S.A.
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proactive.goodyear.com
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