Conceptul Multiple Life
mai mult decât reșapare.

Ce este Goodyear Multiple Life Concept?
Goodyear Multiple Life Concept combină recanelarea și reșaparea pentru
a prelungi viața anvelopelor. Acest lucru vă permite să măriți performanța
anvelopelor, să reduceți costurile de funcționare și să îmbunătăți emisiile de
noxe - care contribuie la o reducere seminificativă a costurilor operaționale
aferente flotelor.

Mai mult decât reșapare

Programul FleetFirst

Utilizând atât reșaparea cât și recanelarea,
Conceptul Goodyear Multiple Life asigură
rentabilitate maximă a investiției în anvelope. Prin
implementarea unui program de management al
anvelopelor adaptat, putem maximiza performanța
anvelopelor și face economii semnificative prin
intermediul unui cost redus pe kilometru.

Retreading este parte din FleetFirst, programul
Pan-European Goodyear pentru eficiența flotelor.

+25%

1

KILOMETRAJ RIDICAT

Performață similară cu
cea a anvelopelor noi
RECANELARE

Carcasele Goodyear sunt optimizate pentru
reșapare. În procesul nostru de reșapare se
folosesc materiale, benzi de rulare și tehnici
ca și la fabricarea anvelopelor noi, prin urmare
anvelopele reșapate Goodyear oferă beneficii
similare anvelopelor standard. Acest lucru
permite reducerea costurilor operaționale fără a
compromite performanța anvelopei, maximizând
eficiența și păstrând competitivitatea.

REȘAPARE

AL 2-LEA SET

Protejarea mediului înconjurător
Prelungirea vieții unei anvelope, impactează în
mod pozitiv și mediul înconjurător. La producerea
unei anvelope reșapate se utilizează mai puțin
ulei și produse chimice decât pentru o anvelopă
nouă, reducând costurile și emisiile de noxe,
ajutându-ne să protejăm mediul înconjurător.

AL 2-LEA SET
RECANELARE

PRIMUL SET

ANVELOPĂ
NOUĂ

Reducerea costurilor operaționale
Conceptul Goodyear Multiple Life ajută la
prelungirea vieții anvelopelor și poate livra
cu până la 25% mai mulți kilometri parcurși
reducând, în același timp, costul anvelopelor
cu până la 10% - ceea ce determină reducerea
semnificativă a costurilor operaționale.

RECANELARE

Recanelare

PRIMUL SET

REȘAPARE
RECANELARE

PRIMUL SET

Programul FleetFirst oferă o gamă de servicii ce ajută
clienții să-și gestioneze mai eficient flotele.
Fiecare serviciu FleetFirst vă permite să alegeți
soluția care să se adapteze cel mai bine nevoilor flotei
dumneavoastră.

PRIMUL SET

Goodyear înțelege că două afaceri nu sunt la
fel, prin urmare, nici două pachete FleetFirst nu
sunt identice. Consultantul FleetFirst vă va
explica și va personaliza o soluție care să se
adapteze nevoilor flotei dumneavoastră.

ANVELOPĂ
NOUĂ

-10%
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COST REDUS
Reșapare

Recanelare

Anelopă nouă

1 Bazat pe un studiu intern, comparând utilizarea a două seturi de anvelope
noi Goodyear versus utilizarea anvelopelor Goodyear reșapate și recanelate.

Indiferent de situație, FleetFirst vă oferă
suportul necesar; alungă stresul zilnic și
frustrarea, pentru ca dumneavoastră să vă
puteți concentra pe coordonarea afacerii
dumneavoastră.

“O anvelopă reșapată ar trebui să livreze aceeași performanță ca o
anvelopă nouă. Acesta este motivul pentru care avem încredere
în Goodyear ca partener ideal de afaceri, ce ne oferă o gamă
completă de soluții și servicii, ajutându-ne să optimizăm costurile
operaționale și competitivitatea în piață.”
Alfonso Abril Ruiz, Manager Flotă, Transportes Las Maravillas

“Goodyear Multiple Life Concept ne ajută să reducem costurile
operaționale și să avem un impact pozitiv asupra mediului”.
Cedric Carnoy, Category Manager Materii Prime & Logistică, Holcim
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