
 Goodyear TPMS: 
 Houd uw voertuigen mobiel. 



Transportbedrijven hebben te maken met  
verschillende uitdagingen

 Uw uitdagingen 

Stilstand
Onverwachte voertuigstilstanden als gevolg van 
bandenpech leiden tot hoge pechservice kosten en hebben 
een impact op de geplande leveringen

Brandstofverbruik en CO2-uitstoot
Een lage bandenspanning kan leiden tot een 
hogere brandstofverbruik en een verhoogde 
CO2-uitstoot

Bandprestaties
Incorrecte bandenspanningen kunnen 
de kilometerprestaties aanzienlijk 
beïnvloeden door onregelmatige 
bandslijtage

Voertuigreparaties
Reparatiekosten aan voertuigen als 
gevolg van bandgerelateerde incidenten

Gedrag van chauffeurs
Een hoge wisseling van chauffeurs beïnvloed 
de operationele kosten van de vloot, waardoor 
de wervings- en opleidingskosten stijgen. 
Verbetering van veiligheidsmaatregelen kan 
de tevredenheid van de chauffeur verbeteren 
en de rijvaardigheid positief beïnvloeden

Klantentevredenheid
Verwachtingen van klanten blijven evolueren, waarbij het 
concept van “just in time delivery” regelmatig onder druk  
staat om ook real-time tracking aan te bieden



Goodyear TPMS voorkomt bandgerelateerde incidenten en heeft als effect:

•  Minder stilstand van voertuigen (tot 85% minder bandgerelateerde incidenten*) en lagere pechservice kosten

• Hoger kilometrage

• Lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot 

• Geoptimaliseerde onderhoudskosten van banden

• Meer “On Time” leveringen

*   Gemiddeld voordeel geverifieerd door alle klanten van Goodyear Proactive Solutions, gebaseerd op reële wegomstandigheden in de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. 
Voordelen kunnen alleen worden behaald door het regelmatig opvolgen van spanning- en temperatuurwaarschuwingen en rapportage. De staat en het gebruik van de banden kunnen de 
resultaten beïnvloeden.  Het tijdig vervang van de banden, de rij- en wegomstandigheden en een optimale onderhoud van de banden kunnen ook een impact op de resultaten hebben.  
Voor meer informatie  ga naar proactive.goodyear.com

 Altijd de juiste bandespanning 

Onderspanning
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Overspanning

Aanbevolen bandenspanning

Lagere prestaties door te veel onder- of overspanning (%) en de bijbehorende risico's.
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Het is van essentieel belang om 
de bandenspanning regelmatig 
te controleren en aan te passen 

om de levensduur van de banden 
te maximaliseren en optimale 

prestaties te garanderen 

Invloed van de correcte bandenspanning op de slijtage van de band
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 Goodyear TPMS 

De Goodyear TPMS-oplossing helpt de vloot manager de juiste beslissingen 
te nemen om bandgerelateerde incidenten te voorkomen en het onderhoud 
efficiënt te plannen.

Hoe het werkt:

Krachtige Goodyear G-Predict technologie
Goodyear ingenieurs hebben een speciale gamma aan oplossingen 
ontworpen om potentiële incidenten te identificeren voordat ze 
plaatsvinden. Met hulp van een krachtige algoritmen analyseert het 
systeem gegevens die potentiële incidenten markeren voordat ze een 
probleem worden en het voertuig stilsta.

Sensoren worden op de velgen 
gemonteerd:
Verzamelt en monitort bandenspanning- 
en temperatuurgegevens in real-time om 
banden met onderspanning, lekkages en 
mechanische problemen te detecteren. 
Sensoren zijn geschikt voor alle 
bandenmaten,  uiterst betrouwbaar en 
kunnen op- en afgemoteerd wanneer de 
band wordt vervangen.

On-board router en GPS:
Registreert continu gegevens en 
stuurt direct waarschuwingen naar 
de web- en mobiele applicaties 
van Goodyear. 

Geschikt voor alle voertuigen  
en toepassingen inclusief  
GPS-tracking.



De Fleet Manager APP biedt aan:

•  Een dashboard met een overzicht van  
alle voertuigen

•  Rapportage over alle banden van het wagenpark

•  Waarschuwt wanneer een band dringend 
onderhoud nodig heeft of moet worden vervangen

•  Een real-time voertuig-tracker

De Driver APP biedt aan:

•  Een ‘live’ overzicht van de staat van de banden  
op het voertuig

•  Onmiddellijke waarschuwingen als er spanningsverlies 
wordt geïndentificeert of als een band onvoldoende is 
opgepompt om incidenten te voorkomen

De Goodyear TPMS-oplossing is speciaal ontworpen voor het leveren 
real-time informatie over de staat van de banden van een vloot. Met 
toepassingen die  ontworpen zijn voor zowel vloot managers als 
chauffeurs, zorgt Goodyear ervoor dat onmiddellijk de juiste  
akties kunnen worden genomen.

 Een krachtige voorspellende oplossing 



Produced by 

Goodyear Dunlop Tyres Operations 

Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg

proactive.goodyear.com

Goodyear FleetFirst
Het uitgebreide serviceprogramma van Goodyear met 
een Europees servicenetwerk die onze klanten helpen 
hun wagenparken efficiënter te beheren.

Goodyear Proactive Solutions
Een gamma aan voorspellende realtime oplossingen die 
onze klanten helpen hun efficiëntie te verbeteren en de 
bedrijfskosten te verlagen.

Het gamma aan oplossingen van  
Goodyear voor de vloten

Goodyear banden
Een uitgebreid assortiment van premium banden met 
innovatieve technologieën om vloten verder te helpen  
om brandstof te besparen, stilstand te verminderen  
en veel meer.


