
 Goodyear Drive-Over-Reader: 
 Automatische bandenanalyse in 
 enkele seconden. 



 Gericht en voorspellend onderhoud 

Dankzij haar unieke en krachtige technologie geeft de Goodyear 
Drive-Over-Reader proactief waarschuwingen en worden problemen 
met banden vroegtijdig opgemerkt.

Meldingen 

• Onmiddellijke notificatie bij 
kritieke staat van de banden

• Maakt snellere reactietijden 
mogelijk

• Voorkomen van gevaarlijke 
situaties en stilstand

Rapporten
• Snel samenstellen van 

gebruiksvriendelijke rapporten 

• Overzicht van de staat van 
de banden, lekke banden en 

banden die in aanmerking 
komen voor herprofilering

• Maakt voorspellend 
onderhoud en een 

langetermijnplanning voor het 
vervangen van banden mogelijk

Unieke melding- & 
rapportagesoftware 

van Goodyear

Voorspellende technologie
• Identificeer potentiële problemen vóórdat ze zich 

voordoen

• Geraamde verwachte levensduur van banden

• Maximale prestaties en levensduur voor uw 
banden door vroegtijdige detectie van problemen 

met uw banden

De Goodyear Drive-Over-Reader is tot stand gekomen dankzij de 
ruim 10 jaar ervaring en kennis van het Duitse bedrijf VENTECH 
Systems GmbH, een toonaangevend bedrijf op het gebied van 
automatische bandeninspectietechnologie, dat recentelijk door 
Goodyear is overgenomen om meer technologisch geavanceerde 
oplossingen aan te bieden.



Commerciële vloten staan voor verschillende uitdagingen 
als het gaat om de onderhoudskosten van voertuigen:

 Uw uitdagingen 

Stilstand
Onverwachte stilstand omwille van een bandenprobleem leidt 
tot hoge reparatiekosten en heeft een impact op de operationele 
output

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot
Te lage bandenspanning kan leiden tot een hoger 
brandstofverbruik en meer CO2-uitstoot

Bandenprestaties
Onjuiste bandenspanning kan de levensduur 
aanzienlijk beïnvloeden door ongelijkmatige 
slijtage

Onderhoud
Om de efficiëntie en prestaties van uw 
wagenpark te verhogen, is regelmatig 
onderhoud vereist

Veiligheid
Een klein defect aan een band kan grote gevolgen 
hebben voor veiligheid en kosten

Klantentevredenheid
De verwachtingen van klanten blijven groeien, waarbij 
on-time levermodellen geacht worden om te zorgen voor 
veilig transport

De meest voorkomende oorzaken van pech bij vrachtwagens 
hebben te maken met banden (onjuiste bandenspanning, 
onvoldoende profieldiepte of een lekke band).

Bent u op de hoogte van de staat van de 
banden van uw wagenpark?



 Onze oplossing... 
 Goodyear Drive-Over-Reader 

Hoe werkt het:

1  Scan

Een in de grond gemonteerde sensor 
scant de band en voertuigparameters 
binnen enkele seconden terwijl u 
eroverheen rijdt.

2  Analyse

Bandenspanning, resterende 
profieldiepte, asbelasting en totale 
gewicht zijn binnen enkele seconden 
af te lezen.

3  Rapportage

Snelle en gebruiksvriendelijke 
rapporten om uw wagenpark proactief 
te bewaken. Houd de staat van uw 
banden actief in de gaten.

Kenmerken:

Controle van 
bandenspanning

Controle van 
profieldiepte

Asbelasting en totale 
voertuiggewicht

Kentekenherkenning met 
behulp van camera’s

Rapportage

Automatische 
bandenanalyse in 
enkele seconden
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Het aantal bandgerelateerde defecten en 
incidenten

Het brandstofverbruik omwille van te 
lage bandenspanning

De regelmaat waarmee banden 
worden vervangen

De onderhoudskosten van 
banden

Menselijke fouten bij handmatige 
metingen

Boetes voor overbelasting en late 
levering

De Goodyear Drive-Over-Reader meet en analyseert automatisch 
de staat van de banden en de voertuigparameters in enkele 
seconden. Dit leidt tot een vermindering van:

 Voordelen voor uw bedrijf 



GOODYEAR TOTAL MOBILITY

BANDEN

SERVICE-
NETWERK

VLOTEN

TruckForce is het 
uitgebreide service 

netwerk van Goodyear 
voor vrachtwagens, met 
meer dan 2.000 locaties 

in Europa.

Onafhankelijk van de 
grootte van uw bedrijf, 
Goodyear Total Mobility 

staat aan uw zijde

Een uitgebreid gamma 
van meer dan 400 banden 

voor vrachtwagens en 
bussen, zowel nieuw als 

retread.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

OPLOSSINGEN

Opgemaakt door
Goodyear Belgium NV
0719/NL

proactive.goodyear.com


