Çoklu Ömür Konsepti:
kaplamadan çok daha fazlası.

Goodyear’ın Çoklu Ömür Konsepti nedir?
Goodyear’ın Çoklu Ömür Konsepti, lastiklerinizin kullanım ömrünü uzatmak için tekrar diş
açma ve kaplama işlemlerini bir araya getirir. Böylece lastiklerinizin performansı en üst
düzeye çıkar, işletme maliyetleri düşer ve CO2 ayak iziniz iyileşir. Bu da filonuzun Sahip Olma
Maliyetinin düşmesine önemli bir katkı sağlar.

Kaplamadan çok daha fazlası

FleetFirst programı

Tekrar diş açma ve kaplama işlemlerinin her ikisini
de kullanan Goodyear’ın Çoklu Ömür Konsepti, lastik
yatırımınızdan maksimum geri dönüşü almanıza olanak
sağlar. Özel olarak hazırlanmış bir lastik yönetimi
programı uygulayarak lastik performansını en üst
düzeye çıkarır ve aynı zamanda kilometre başına
maliyeti de düşürerek önemli ölçüde tasarruf sağlarız.

Retreading Goodyear’ın Avrupa çapında uyguladığı filo
verimliliği programı FleetFirst’ün bir parçasıdır.
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DAHA YÜKSEK
KİLOMETRE PERFORMANSI

Yeniye yakın performans
Goodyear lastik gövdeleri kaplama için optimum
hale getirilmiştir. Fabrikamızda uygulanan imalat
sürecinde, yeni lastik üretimimizde kullanılanlarla
aynı bileşenler, desenler ve teknikler kullanılır.
Böylece Goodyear Kaplamaları eşdeğer özelliklere
sahip yeni lastiklere benzer performanslar
gösterir. Böylece lastik performansından ödün
vermeden işletme maliyetleriniz düşer, verimlilik
en üst düzeye çıkar ve rekabet gücünüz artar.
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FleetFirst, filo müşterilerimizin filolarını daha verimli
şekilde yönetmesini sağlayan bir hizmetler dizisidir.
Tüm FleetFirst hizmetleri birbirleriyle bağlantılıdır,
böylece ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü seçebilirsiniz.
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Daha düşük Sahip Olma Maliyeti
Goodyear’ın Çoklu Ömür Konsepti lastiklerinizin
kullanım ömrünün uzamasına yardımcı olur ve %25’e
varan oranda daha fazla kilometre performansı sağlar.
Aynı zamanda lastik maliyetlerinizi %10’a kadar azaltır
ve Sahip Olma Maliyetinizde önemli oranda
düşüş sağlar.

Çevremize katkı
Lastik kullanım ömrünün uzaması çevreye de
olumlu katkı sağlar. Kaplama işlemi uygulanmış
bir lastiğin üretiminde yeni lastiğe göre önemli
miktarda daha az petrol, kimyasal ve diğer maddeler
kullanılır. Böylece maliyetler düşer, salınımlar
azalır ve karbon ayak izinizde iyileşme sağlanarak
üretim sürecinde çevremiz korunmuş olur.
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Yeni Lastik
1 İki yeni Goodyear lastik seti kullanımının yeniden diş açma ve kaplama işlemi yapılmış
Goodyear lastiklerinin kullanımıyla karşılaştırıldığı kurum içi incelemeye göre.

Goodyear’da hiçbir işin bir diğeriyle aynı
olmadığını çok iyi biliriz; bu nedenle hiçbir
FleetFirst paketi asla bir diğeriyle aynı olmaz.
Sizinle birlikte çalışan FleetFirst danışmanı
ihtiyaçlarınıza uygun bir hizmet çözümü
tanımlar ve özel olarak tasarlar.
Durumunuz ne olursa olsun FleetFirst onu
kapsamı içine alır, sizi gündelik stresten,
uğraşılardan uzaklaştırır ve sadece işinize
odaklanmanızı sağlar.

“Kaplama işlemi yapılan bir lastik, eşdeğer özelliklere sahip yeni lastik
ile aynı performansı gösterebiliyor. İşte bu yüzden, en başından en
sonuna kadar çözüm sunan, Sahip Olma Maliyetimizin optimum
düzeye gelmesine yardımcı olan ve piyasadaki rekabet gücümüzün
artmasını sağlayan Goodyear’a iş ortağımız olarak güveniyoruz.”
Alfonso Abril Ruiz, Filo Müdürü, Transportes Las Maravillas

“Goodyear’ın Çoklu Ömür Konsepti, çevreye olumlu bir etki sağlarken
Sahip Olma Maliyetimizin düşmesinde de bize destek oluyor.”
Cedric Carnoy, Ham Madde ve Lojistik Kategorisi Müdürü, Holcim
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