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Goodyear sender deres intelligente dækprototype ud på vejene 

Goodyears intelligente dækprototype er udviklet til at sikre optimal 
kommunikation mellem dækket og flådeoperatørerne 
 
Genève, den 6. marts, 2018 – På den internationale bilmesse i Genève 2018 præsenterede 

Goodyear de seneste fremskridt med deres intelligente dækprototype, et komplet 

dækinformationssystem med dæk, sensorer og cloud-baserede algoritmer, der alle arbejder 

sammen for at kommunikere i realtid med flådeoperatørerne via en mobil app.   

 “Da ”shared mobility” bliver stadig mere populært, vil vi se antallet af kørte kilometer pr. køretøj 

stige betragteligt i årene fremover,” siger, Chris Delaney, præsident for Goodyear i Europa, 

Mellemøsten og Afrika. ”For operatører af deleflåder er proaktiv håndtering af problemer med 

dækservice afgørende for både kundeoplevelsen og forretningsmodellen.”  

Goodyears intelligente dækprototype giver mulighed for kontinuerlig kontakt og datadeling i 

realtime og dermed optimal udnyttelse af dækkene, så der opnås en mere sikker og økonomisk 

transportløsning og maksimal driftstid.  

Sensorerne i Goodyears intelligente dæk leveres sammen med køretøjet og 

tredjepartsoplysninger data i realtime til Goodyears patentbeskyttede algoritmer. Takket være 

disse algoritmer opdateres og deles information om dækkets ID og tilstand – bl.a. slitage, 

temperatur og dæktryk – kontinuerligt med flådeoperatørerne.  

”Oplysninger om dækkets performance og nedslidning giver et signal i realtime om, hvornår et 

dæk behøver service for at forlænge dets levetid, om brændstoføkonomien og om dækkets 

køreegenskaber,” fortsætter Delaney. ”Denne form for proaktiv vedligeholdelse giver 

flådeoperatørerne mulighed for præcist at registrere og løse serviceproblemer med dækkene, 

inden de opstår.  

”Shared mobility” er i stadig vækst på grund af behovet for lavere omkostninger og bedre 

forbrugerservice. I 2015 udgjorde delte kilometer 4 % af det globalt antal kørte kilometer. Dette 

tal forventes at overstige 25 % i 2030.1  

”Da mobilitet er et område i konstant udvikling, vil forbrugernes og flådeoperatørernes behov 

også udvikle sig,” siger Delaney. Goodyear er på forkant med de produkter, serviceløsninger og 

oplevelser, der skal levere den ønskede mobilitet til forbrugerne og flådeoperatørerne.” 

 

 

                                                           
1 https://www.morganstanley.com/ideas/car-of-future-is-autonomous-electric-shared-mobility  

https://www.morganstanley.com/ideas/car-of-future-is-autonomous-electric-shared-mobility
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Opret forbindelse og download  

Besøg vores stand på den internationale bilmesse i Genève:  Stand 2056, Hal 2, eller besøg 

vores EMEA newsroom 

 video: https://youtu.be/ZrsOU9k-R8k  

  

  

 

 

Om Goodyear 

Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Goodyear beskæftiger omkring 64.000 
personer og har 48 produktionssteder i 22 lande verden over. Virksomhedens to 
innovationscentre i Akron, Ohio og Colmar-Berg i Luxembourg arbejder målrettet på at udvikle 
state-of-the-art-produkter og tjenester, der sætter standarden for teknologi og performance i 
industrien. For yderligere oplysninger om Goodyear og virksomhedens produkter, se  
www.goodyear.eu      
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