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 Goodyear TPMS: 
 Menține vehiculele în mișcare. 

 Beneficiile Goodyear TPMS 

Recuperare de 
date

1

Executarea 
serviciilor 
preventive

6

Transfer de date 
printr-o rețea 

mobilă

2

Alerte și rapoarte 
ușor de folosit

5

Server 
Goodyear

3

Analiza datelor cu ajutorul 
tehnologiei Goodyear 

G-Predict

4

Tehnologia Goodyear G-Predict
Inginerii Goodyear au creat o serie de soluții pentru identificarea unui 
potențial incident  înainte de a se întâmpla. Folosind algoritmi puternici, 
analizează datele care semnalează eventualele incidente înainte de 
a deveni o problemă, ceea ce ar putea duce la imposibilitatea de a 
continua drumul.

Reducerea timpului de așteptare ( cu până la 80% mai puține incidente 
produse de anvelope*) și costuri reduse

Randament kilometric 
optimizat

Costuri optimizate 
ale managementului 
anvelopelor

Consum redus de carburant și 
emisii de CO2

Rată crescută a livrărilor 
la timp

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ANVELOPE

REȚEA DE 
SERVICII

FLOTĂ

TruckForce este 
rețeaua Goodyear 
pentru servicii de 

anvelope, cu peste 
2000 de locații în 

Europa.

Indiferent de dimeniunea 
flotei, Goodyear Total 

Mobility este alături de 
dumneavoastră.

Gamă cu peste 400 de 
anvelope premium noi 
și reșapate, de camion 

și autocar.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

SOLUȚII



Flotele comerciale se confruntă cu o serie de provocări 
legate de costuri atunci când vine vorba de întreținerea 
vehiculelor: 

 Provocările flotei  Goodyear TPMS 

Aplicația Goodyear pentru managerii de flote, oferă:
•  Imagine de ansamblu asupra tuturor vehiculelor
• Rapoarte ce cuprind toate anvelopele flotei
•  Alerte atunci când o anvelopă necesită mentenanță de urgență 

sau înlocuire
• Monitorizare în timp real a vehiculului

Aplicația Goodyear adresată șoferilor:
•  O imagine în timp real a condiției anvelopelor
•  Alerte imediate dacă este detectată pierdere de 

presiune în anvelope sau dacă o anvelopă are 
subpresiune

Soluția Goodyear TPMS a fost special construită pentru a oferi informații 
imediate în legătură cu situația anvelopelor din flota dumneavoastră. Cu 
aplicații concepute atât pentru managerii de flote, cât și pentru șoferi, 
Goodyear asigură că deciziile corecte pot fi luate fără întârziere.

Soluția Goodyear TPMS ajută managerul de flotă  să ia decizii adecvate 
pentru a evita incidentele legate de anvelope și pentru a planifica eficient 
întreținerea.

Cum funcționează:

 O soluție puternică și predictivă 

Senzor montat pe jantă:
Colectează și monitorizează presiunea și 
temperatura în anvelope  în timp real pentru a 
detecta subpresiunea anvelopei, scurgerile de aer 
și problemele mecanice. Se potrivește cu toate 
dimensiunile anvelopei, este extrem de fiabil și 
poate fi îndepărtat și reintrodus când anvelopa este 
schimbată. 

Caracteristici

TEMPERATURA 
ANVELOPELOR LOCALIZARE GPSPRESIUNEA 

ANVELOPELOR POZIȚIA PE AXĂ
IDENTIFICAREA 

PIERDERILOR DE 
PRESIUNE

FUCȚIONEAZĂ CÂND 
VEHICULUL ESTE 

PARCAT

Router montat la bord și GPS:
Un router cu baterie va fi montat la bord, ceea 
ce face posibilă funcționarea Goodyear TPMS 
atunci când vehiculul este oprit sau parcat. 
Sistemul înregistrează datele în mod constant și 
trimite imediat alerte pe aplicațiile Goodyear. Este 
potrivit pentru orice tip de vehicul sau aplicație, iar 
monitorizarea prin GPS este inclusă.

Timp de așteptare
Oprirea neașteptată a vehiculului cauzată de incidente 
provocate de anvelope, poate genera costuri suplimentare și 
impact asupra operațiunilor

Consum de carburant și emisii de CO2
Subpresiunea în anvelope poate duce la un 
consum de carburant ridicat și la creșterea 
emisiilor de CO2

Performanța anvelopei
Presiunea necorespunzătoare în 
anvelope poate impacta semnificativ 
randamentul kilometric și poate cauza 
uzură neuniformă

Reparații ale vehiculului
Costul reparației vehiculului cauzat de 
incidente ale anvelopelor

Fidelizarea șoferului
O mare rată a cifrei de afaceri este determinată 
de impactul costurilor operaționale ale flotei, 
creșterea costurilor de recrutare și de instruire.
Îmbunătățirea mulțumirii conducătorului auto 
are un impact pozitiv asupra fidelizării acestuia.

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


