
 Goodyear Drive-Over-Reader: 
 Zautomatyzowana diagnostyka opon 
 w ciągu kilku sekund. 



 Konserwacja ukierunkowana i 
 predykcyjna 

Dzięki zastosowaniu wyjątkowej i wydajnej technologii, układ pomiarowy 
Goodyear Drive-Over-Reader pozwala aktywnie ostrzegać i wykrywać na 
wczesnym etapie problemy związane z oponami.

Alerty 
• Natychmiastowe 

powiadamianie w razie 
krytycznego stanu ogumienia 

• Umożliwienie szybszej reakcji
• Zapobieganie potencjalnym 

zagrożeniom i postojom

Raporty
• Szybkie generowanie 

raportów łatwych w użyciu 
przez użytkownika

• Przegląd stanu opon, opon 
nieszczelnych i nadających się 

do pogłębiania bieżnika
• Umożliwienie prowadzenia 

konserwacji predykcyjnej oraz 
długoterminowego planowania

Niepowtarzalne 
oprogramowanie 

Goodyear do 
alarmowania i 
generowania 

raportów

Technologia prognostyczna
• Identyfikacja potencjalnych incydentów, zanim 

wystąpią
• Prognozowanie przewidywanej żywotności opon
• Maksymalna wydajność i przebieg opon dzięki 

wczesnemu wykrywaniu problemów związanych z 
oponami

Układ pomiarowy Goodyear Drive-Over-Reader powstał na bazie 
ponad 10-letnich doświadczeń oraz fachowej wiedzy niemieckiej 
firmy VENTECH Systems GmbH, lidera w dziedzinie technologii 
automatycznej kontroli opon, którą Goodyear nabył niedawno, 
oferując kolejne zaawansowane technologicznie rozwiązania.



Floty Transportowe stoją w obliczu szeregu wyzwań 
kosztowych w zakresie utrzymania pojazdów:

 Twoje wyzwania 

Przestoje
Niespodziewane przestoje pojazdów spowodowane awariami 
opon generują wysokie koszty napraw i wpływają na wydajność 
operacyjną

Zużycie paliwa i emisja CO2
Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu może doprowadzić 
do większego zużycia paliwa i zwiększonej emisji CO2

Osiągi opony
Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu może 
znacząco wpłynąć na przebiegi pojazdu 
spowodowane nierównym zużyciem ogumienia

Utrzymanie ogumienia
Aby zwiększyć efektywność i wydajność 
twojej floty, konieczna jest częsta konserwacja 
ogumienia

Bezpieczeństwo
Niewielkie uszkodzenie opony może mieć duży 
wpływ na bezpieczeństwo i koszty eksploatacji

Satysfakcja klientów
Oczekiwania klientów wciąż ewoluują, a modele dostaw 
na czas są regularnie doskonalone, aby zapewnić jeszcze 
bezpieczniejsze i bardziej terminowe przewozy

Najczęstsze przyczyny awarii samochodów ciężarowych 
są związane z oponami (nieprawidłowe ciśnienie w oponie, 
nieodpowiednia głębokość bieżnika opony lub przebicie opony).

Czy znasz stan ogumienia swojej floty?



 Nasze rozwiązanie… 
 Goodyear Drive-Over-Reader 

Jak to działa:

1  Skanowanie

Czujnik zamontowany na ziemi 
skanuje parametry opony i pojazdu 
w ciągu kilku sekund od momentu 
przejechania nad nim pojazdem.

2  Analiza

Takie dane pomiarowe jak ciśnienie 
w oponach, pozostała głębokość 
bieżnika, nacisk na oś oraz całkowita 
masa pojazdu są wyświetlane w 
ciągu kilku sekund.

3  Raportowanie

Szybkie i łatwe w użyciu raporty 
w celu aktywnego monitoringu 
własnej floty. Aktywna kontrola 
stanu opon.

Funkcje:

Kontrola ciśnienia w 
oponach

Kontrola głębokości 
bieżnika

Nacisk na oś i 
całkowita masa 

pojazdu

Identyfikacja tablicy 
rejestracyjnej pojazdu przy 

pomocy kamer

Raportowanie

Zautomatyzowana 
diagnostyka opon w 
ciągu kilku sekund

8.5 bar
min. 9.0 mm

9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2



Liczba awarii i incydentów związanych z 
oponami

Zużycie paliwa spowodowane 
niedostatecznym ciśnieniem 
powietrza w ogumieniu

Częstotliwość naprawy opon

Koszt utrzymania opon

Błędy ludzkie w pomiarach 
wykonywanych ręcznie

Kary finansowe ponoszone z tytułu 
przeciążenia i opóźnienia dostaw

Układ pomiarowy Goodyear Drive-Over-Reader dokonuje 
automatycznie pomiaru i analizuje stan opon oraz parametry 
pojazdu w ciągu kilku sekund. Dzięki temu spada: 

 Korzyści dla firmy 



GOODYEAR TOTAL MOBILITY

OPONY

SIEĆ 
SERWISOWA

FLOTA

TruckForce to 
rozbudowana sieć 

serwisowa Goodyear, 
która posiada ponad 

2 000 serwisów w 
całej Europie.

Niezależnie od tego czy 
Twoja firma trasnportowa 

jest duża, mała czy 
średnia, rozwiązania 

Goodyear Total Mobility 
są do Twoich usług.

Szeroki asortyment ponad 
400 opon do samochodów 
ciężarowych, autobusów 
oraz opon klasy premium, 
nowych i bieżnikowanych.
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