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Goodyear producten en oplossingen voorgesteld op bauma 2019 

 

Goodyear OMNITRAC S en D 

Debuut op bauma, de nieuwe Goodyear OMNITRAC S- en D-assortiment gemengde servicebanden. 

Deze zijn specifiek ontwerpen voor trucks die voornamelijk actief zijn in de bouwsector en te maken 

hebben met zware omstandigheden op onverharde locaties, maar voornamelijk over de weg rijden. 

De belangrijkste voordelen van deze nieuwe servicebanden zijn hun weerstand tegen 

beschadigingen en de langere levensduur. Een extra pluspunt is dat deze reeds voldoen aan de 

steeds strengere eisen voor winterbanden, en volledig conform zijn met de 3PMSF voorwaarden. De 

OMNITRAC S- en D-serie is uitgerust met de nieuwe Goodyear DuraShield-technologie, die bestaat 

uit een exclusieve topgordel voor extra weerstand tegen beschadiging van het karkas en een 

verbeterde herprofilering.  Radiofrequentie-identificatie (RFID) maakt identificatie en connectiviteit 

met een bandenbeheer- en volgsysteem mogelijk.  

 

Goodyear Proactive Solutions TPMS Heavy Duty 

Goodyear TPMS (Tire Pressure Monitoring System) Heavy Duty is een op gegevens gebaseerde 

oplossing die een nauwkeurige, realtime monitoring van banden mogelijk maakt. Met behulp van 

deze tool worden de prestaties van banden geoptimaliseerd, de stilstand wordt verminderd en de 

Total Cost of Ownership van off-the-Road voertuigen wordt verbeterd.  

 

TPMS Heavy Duty beschikt over geavanceerde telematica en een gepatenteerde 

voorspellingsanalyse-technologie, genaamd G-Predict. De TPMS-sensoren in de banden bewaken 

voortdurend de bandenspanning en -temperatuur en sturen deze informatie via on-board telematica 

door naar een Goodyear-server waar de gegevens worden geanalyseerd. Gebruikers worden 

onmiddellijk op de hoogte gesteld van mogelijke problemen en de gegevens worden geanalyseerd 

om de levensduur van de banden te voorspellen en het onderhoud te plannen. 

 

Een ander voordeel van Goodyear Proactive Solutions TPMS Heavy Duty voor OTR-toepassingen 

is de Track & Trace. Deze ingebouwde gps-functie stelt wagenparkbeheerders in staat om machines 

te lokaliseren en onbevoegde verplaatsingen of diefstal te voorkomen.  
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Goodyear EMTrack 

Goodyear EMTrack, Goodyear's OTR-bandenbeheertool, maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig 

kritische bandengegevens te verzamelen. Waaronder de profieldiepte, de bandenspanning en 

andere indicatoren. Deze maken het mogelijk om de levensduur van de banden te optimaliseren en 

voorspellen, daarbovenop biedt het een ondersteuning voor de budgettering.    

 

Goodyear TL-4A 

De Goodyear TL-4A-band, voorgesteld op bauma, is ontwikkeld voor zowel Articulated Dump Trucks 

als Scrapers, om te voldoen aan de groeiende vraag naar voertuigen met een hogere capaciteit.  

Deze band heeft een diep profiel voor verbeterde tractie in de modder en zachte ondergrond. De 

band zal geproduceerd worden in twee versies in maat 33.25R29, voorzien van een stalen 

gordelpakket voor een hoge treksterkte met een betere schokbestendigheid. 

 


