
Víte, že 70 až 80% 
nákladních vozidel má 
- geometrii mimo tolerance výrobců 
- a podhuštěné pneumatiky?

Přitom provoz vozidla se správnou geometrií 
podvozku a včas provedenými činnostmi 
prodlužujícími životnost pneumatik přináší:

%  snížení spotřeby paliva o 2 až 4%
%  v kombinaci se správnou volbou pneumatik a správným tlakem v pneumatikách 
 může snížení spotřeby paliva přesáhnout i 10%
%  prodloužení životnosti pneumatik o 20 až 30% 
%  zvýšení bezpečnosti provozu vozidla – vozidlo netáhne ke straně, „neplave“ po vozovce
%  snížení počtu defektů pneumatik způsobených podhuštěním nebo nadměrným 
 opotřebením pneumatik 

Odborníci v oblasti podvozků a pneumatik nákladních vozidel doporučují provádět 
pravidelnou kontrolu 
- geometrie podvozku 2x ročně
- nákladních pneumatik minimálně 4x ročně

Na výstavě Czechbus Vám kontrolu 
geometrie i pneumatik živě předvedeme 
a spočítáme Vám, jakou úsporu by pravi-
delná péče mohla přinést Vaší firmě.
Plocha č.77, levé křídlo Průmyslového paláce



Díky nové technologii od fi rmy Hunter Engineering Company trvá kontrola geometrie třínápravového 
vozidla jen několik minut, kontrola tahače s návěsem je hotová do 10 minut  a návěs není nutné odpojovat. 
Pro kontrolu stačí pouze rovná podlaha. Pokud se chcete přesvědčit kolik z Vašich vozidel potřebuje seřízení 
geometrie, nabízíme Vám měření přímo ve Vašem servisu.

Mobilní aplikace OptimTyre umož-
ňuje prodloužit životnost pneumatik 
zvýšením kvality pneuservisních 
činností a volbou nejvhodnějších 
pneumatik. 

Tím je možné snížit náklady 
na pneumatiky až o 30% a to s po-
zitivním vlivem na bezpečnost 
a spolehlivost dopravce. 

Bližší informace o mobilní aplikaci 
OptimTyre a jejich možnostech na-
leznete na www.optimtyre.com, 
kde si také můžete objednat před-
vedení zdarma ve Vaší fi rmě.

OPTIMALIZUJTE NÁKLADY NA PNEUMATIKY

Zajímají vás náklady na pneumatiky?

Víte, jak využít potenciál každé pneumatiky?

Máte pod kontrolou kvalitu servisních činností?

Zajímá vás spotřeba pneumatik v příštím období?

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO 
SPRÁVU NÁKLADNÍCH PNEUMATIK

ZÍSKEJTE KOMPLETNÍ PŘEHLED A KONTROLU NAD

náklady na pneumatiky

stavem a výkonem pneumatik

inspekcemi vozidel

včasným provedením servisních úkonů

spotřebou pneumatik v nadcházejícím období

skladovými zásobami pneumatik

Manažerské reporty Inspekce vozidel

Skladové hospodářství Plánování servisních úkonů

info@optimtyre.com +420 731 739 285www.optimtyre.com

Ukázka kontroly geometrie vozidla se 3 nápravami:  http://adtechnik.cz/Product/Video/101 www.adtechnik.cz


