
 Mentenanță predictivă 

Folosind o tehnologie unică și puternică, Goodyear Drive-Over-Reader 
permite avertizarea proactivă și detectarea precoce a problemelor legate de 
anvelope.

Alerte 
• Notificare imediată în 

cazul unei probleme critice a 
anvelopei 

• Permiterea unui timp de 
răspuns mai rapid

• Prevenirea potențialelor 
incidente și a timpului de 

așteptare

Rapoarte
• Generare rapidă de rapoarte 

ușor de folosit 
• Prezentarea generală a 

condițiilor anvelopei, pierderi 
de presiune și anvelope ce 

necesită recanelare
• Permite mentenanța 

preventivă și planificarea 
pe termen lung a înlocuirii 

anvelopelor

Sistem Goodyear 
unic pentru Alerte & 

Rapoarte

Tehnologie predictivă
• Identificarea potențialelor incidente înainte de a se 

întâmpla
• Previziuni ale duratei de viață a anvelopei

• Maximizează performanța și randamentul kilometric 
al anvelopelor, datorită detecției problemelor legate de 

anvelope, înainte ca acestea să aibă loc.

Goodyear Drive-Over-Reader este rezultatul a peste 10 ani de 
experiență și expertiză a companiei germane VENTECH Systems 
GmbH, lider în tehnologia automatizată a inspecției anvelopelor, 
care a fost recent achiziționată de Goodyear pentru a oferi soluții 
tehnologice avansate. 

 Goodyear Drive-Over-Reader: 
 Analiză automată a anvelopelor, 
 în câteva secunde GOODYEAR TOTAL MOBILITY
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TruckForce este 
rețeaua Goodyear 
pentru servicii de 

anvelope, cu peste 
2000 de locații în 

Europa.

Indiferent de 
dimensiunea flotei, 

Goodyear Total 
Mobility este lângă 

dumneavoastră.

O gamă de peste 400 
de anvelope premium 

noi și reșapate de 
camion și autocar.
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Numărului de incidente cauzate de probleme 
ale anvelopelor

Consumului de carburant datorat 
subpresiunii anvelopelor

Frecvenței reînnoirii anvelopelor

Costurilor mentenanței 
anvelopelor

Erorilor umane în măsurătorile 
manuale

Penalităților financiare cauzate de 
suprasarcină sau livrări întârziate

 Soluția noastră... 
 Goodyear Drive-Over-Reader 

Goodyear Drive-Over-Reader măsoară și analizează automat 
condițiile anvelopei și parametrii vehiculului, în câteva secunde. 
Acest lucru duce la reducerea:

 Beneficii 

Cum funcționează:

1  Scanare

Un senzor montat la sol scanează 
anvelopa, iar paramentrii vehiculului 
sunt transmiși în câteva secunde.

2  Analiză

Presiunea anvelopei, adâncimea 
de profil rămasă, sarcina pe axă și 
greutatea totală a vehiculului sunt 
afișate în câteva secunde.

3  Raportare

Rapoarte rapide și ușor de folosit 
pentru a monitoriza anvelopele 
flotei. Aveți control direct asupra 
anvelopelor. 

Caracteristici:

Verificarea presiunii 
anvelopelor

Verificarea adâncimii 
de profil a anvelopelor

Sarcina pe axă și 
greutatea totală a 

vehiculului

Identificarea plăcuței de 
înmatriculare cu ajutorul 

camerelor

Raportare

Diagnoză 
automatizată 
a anvelopelor 

8.5 bar
min. 9.0 mm

9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2

Flotele comerciale întâmpină foarte multe provocări 
relaționate de costuri:

 Provocările flotei 

Timp de așteptare
Oprirea neașteptată a vehiculului, cauzată de probleme ale 
anvelopelor, generează costuri suplimentare și impact asupra 
operațiunilor

Consumul de carburant și emisii de CO2
Subpresiunea anvelopelor cauzează un consum de 
carburant mai ridicat și emisii de CO2

Performanța anvelopei
Subpresiunea anvelopelor pot avea un impact 
semnificativ asupra randamentului kilometric și 
cauzează uzură neuniformă

Mentenanță
Pentru a optimiza eficiența și performanța flotei 
dumneavoastră este necesară mentenanță 
frecventă.

Siguranță
O problemă minoră a anvelopelor poate avea un 
impact mare asupra siguranței și costurilor

Clienți mulțumiți
Cerințele clienților sunt în creștere, iar livrarile trebuie să 
fie efectuate la timp și în condiții de siguranță

Cele mai uzuale cauze ale incidentelor camioanelor sunt cauzate 
de probleme ale anvelopelor (presiune incorectă, adâncime de 
profil necorespunzătoare sau deformare).

Sunteți la curent cu situația anvelopelor 
din flota dumneavoastră?


