
 Multiple Life Concept.  
 Viac než obyčajné protektorovanie. 



Využíva ako protektorovanie, tak aj prerezávanie

Maximálna návratnosť investícií do pneumatík

Kostry sú optimalizované pre protektorovanie

Inovatívny vlastný výrobný proces

Rovnaké komponenty, dezény behúňa a technológie ako 
pri nových pneumatikách

Program na správu pneuhospodárstva na mieru

Významné úspory vďaka zníženým nákladom na 
kilometer

Podobné výhody ako pri nových pneumatikách

Zníženie prevádzkových nákladov

Znižovanie prevádzkových nákladov je vec 
zásadného významu, preto potrebujete predĺžiť 
životnosť pneumatík a šetriť, kde sa dá.

Ako môžete efektívne spojiť protektorovanie 
a prerezávanie a predĺžiť tak životnosť vašich 
pneumatík?

Ako môžete získať program pre správu 
pneuhospodárstva, ktorý by bol šitý na mieru 
vašim potrebám?

Ako znižovať prevádzkové náklady bez 
negatívneho dopadu na výkonnosť?

Ako zlepšiť vašu stopu CO2 a pomáhať 
udržiavať životné prostredie?

Ako výrazne znižovať celkové náklady na 
vlastníctvo?

Získať čo najväčší úžitok z pneumatík

Predstavujeme Multiple Life Concept

Čo je Multiple Life Concept?

Viac ako len protektorovanie
Predĺžená životnosť pneumatiky

Skoro ako nové
Bez zmeny vlastností a kvality
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 Naše riešenie 

Na pneumatikách pri vašom podnikaní maximálne záleží, potrebujete, aby pracovali čo 
najviac a čo najdlhšie a šetrili vám tak peniaze. Presne to robí Multiple Life Concept, ktorý 
vďaka kombinácii protektorovania a prerezávania predlžuje životnosť pneumatík a maximálne 
zvyšuje ich úžitkové vlastnosti. Výsledkom sú nižšie prevádzkové náklady, menšie zaťaženie 
životného prostredia a významná úspora celkových nákladov na vlastníctvo.

Prerezaná

Protektorovaná

Prerezaná

Nová

 Úlohy, ktoré pred vami stoja 



Dlhšia životnosť pneumatík

Až o 25% dlhší kilometrový výkon

Vyrába sa pri použití menšieho množstva ropy, 
chemikálií a ďalších surovín

Nižšie náklady a obmedzenia objemu emisií

Až o 10% nižšie náklady na pneumatiky

Zlepšuje uhlíkovú stopu CO2

Maximalizuje výkonnosť pneumatík

Podobné výhody ako pri nových pneumatikách

Dlhší kilometrový výkon pri nižších nákladoch

Ekologickejšie

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo

Zvyšuje výkonnosť, znižuje náklady

 Výhody pre vás 

Potrebujete, aby vaše pneumatiky pracovali rovnako tvrdo ako vy. S Multiple Life Concept vaše pneumatiky najazdia väčší počet 
kilometrov, a to pri nižších nákladoch pre vás - takže sú pre váš vozový park ideálnou voľbou.
Kontaktujte zástupcu spoločnosti Goodyear alebo sa pozrite na www.goodyear.com/truck a zistite, ako môže Multiple Life 
Concept napomôcť úspechu vášho podnikania.

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo
Lepšie pre firmu

Lepšie pre životné prostredie
Inovácia pre budúcnosť
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Vyrobila spoločnosť
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0719/SK

www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

PNEUMATIKY

SERVISNÁ 
SIEŤ

DOPRAVCA

TruckForce je rozsiahla 
servisná sieť spoločnosti 
Goodyear pre nákladné 
pneumatiky s viac ako 

2000 pobočkami po celej 
Európe.

Nech už je váš biznis 
malý alebo veľký, 

Goodyear Total Mobility 
je vždy na vašej strane.

Široká ponuka viac 
ako 400 prémiových 

nákladných a 
autobusových pneumatík 

a protektorov.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept 

RIEŠENIA


