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KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ VOZOVÉHO PARKU vytvořené společností Bridgestone 

• Bridgestone: největší výrobce pneumatik  

a gumárenských produktů na světě 

 

• Komplexní systémy pro správu vozového 

parku: na míru šitá řešení pro efektivní provoz 

vozových parků. 

 

• Komplexní řízení pneumatik: Truck Point - 

profesionální pneuservis nonstop, kdekoli v Evropě 

 

• Komplexní protektorovací systémy: výhodné 

řízení koster vašich pneumatik Bridgestone 

 

• Kompletní sortiment pneumatik: prvotřídní 

pneumatiky pro maximální výkon 
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KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ VOZOVÉHO PARKU vytvořené společností Bridgestone 



Největší výrobce pneumatik a gumárenských 

produktů na světě 
• Společnost založil pan Shojiro Ishibashi v Japonsku, 

roku 1931 (příjmení Ishibashi doslova znamená 

„kamenný most“). 

• 137.135 zaměstnanců po celém světě - z toho 13.000 v 

Evropě. 

• 340 sdružených poboček po celém světě. 

• 57 pneumatikářských závodů ve 23 zemích - 9 v 

Evropě. 

 

Shojiro Ishibashi (1889-1976) 

Zakladatel Bridgestone 

 

„Sloužit společnosti 

prostřednictvím 

produktů nejvyšší 

kvality.“ 

 

THE BRIDGESTONE CORPORATION 



THE BRIDGESTONE CORPORATION 

Největší výrobce pneumatik a gumárenských produktů na 

světě 

 

• Výrobky se prodávají ve více než 150 zemích. 

 

• Nepřekonatelná vášeň pro moderní technologie,  

   kvalitu a služby. 

 

• 20% podíl na evropském trhu v oblasti náhradní  
 spotřeby nákladních a autobusových pneumatik... 

 

... a dále roste! 

 

„Sloužit společnosti 

prostřednictvím 

výrobků nejvyšší 

kvality.“ 

 



HLAVNÍ PRODUKTY 

Pneumatiky pro osobní a nákladní vozidla, 

stavební, těžební a 

zemědělské stroje. Letadla, motocykly. 

Protektorování atd. 

Dopravní pásy 

EVA film 

Sedačky Seismická pryž 

Sportovní pomůcky 

Pneumatiky (83 % celkových tržeb) Ostatní produkty (17% celkových tržeb) 

Kola 



GLOBÁLNÍ GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL 
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PODÍL NA CELOSVĚTOVÉM TRHU 

Bridgestone je největším světovým dodavatelem pneumatik 

Pirelli 4.16%

Continental 5.33%

Goodyear 11.15%

Michelin 14.81%

Bridgestone 16.07%

Others 34.11%

Yokohama Tire 3.13%
Hankook Tyre 2.97%

Maxxis 2.21%

Cooper Tire 2.21%

Sumitomo Rubber 

3.85%





CO JE TO „TOTAL FLEET MANAGEMENT“ ? 

Total Fleet Management je kompletní 

sortiment  

doplňkových programů, které  

nabízejí profesionální reakci na veškeré  

aspekty řízení nákladních pneumatik.  

 

Program je flexibilní, bez ohledu na 

rozsáhlost vozového parku, lze očekávat: 

 

• Snížení provozních nákladů. 

 

• Zkrácení prostojů vozidel. 

 

• Zvýšený výkon a produktivitu. 

 

• VYŠŠÍ ZISKY. 

TOTAL FLEET  

MANAGEMENT 

Školení 

Reporting 

Servisní 

síť 

Zajištěné 

dodávky 

Centrální 

fakturace 

PPK 

Sledování 

 přímo v terénu 

Centrální 

Fakturace 

PAYG Správa 

klíčových 

zákazníků 
Správa  

koster  

Harmonizace 

cen 

Havarijní 

služba 

Likvidace 

odpadních 

pneumatik 

Protektorování 
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TOTAL FLEET SYSTEMS (KOMPLEXNÍ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ VOZOVÉHO PARKU) 

Výjimečný softwarový balíček společnosti 

Bridgestone pro správu a řízení pneumatik „Total Tyre 
Inspection“ sleduje provoz pneumatik a napomáhá zvýšit 

jejich výkonnost: 

• Plně transparentní software s uvedením  

   údajů v reálném čase. 

• Internetové rozhraní. 

• Nejmodernější vykazovací systémy. 

• Analýza nákladů na kilometr a km/mm - pro celý vozový 

 park nebo jednotlivé vozy. 

• Minimalizace správních nákladů. 

• Integrace do účetního systému. 

„ Nejmodernější systémy pro 

   vyšší výkonnost pneumatik, 

   výkaznictví a vaši celkovou 

   spokojenost. 



On-line centrální fakturace a autorizace 

 

Megafleet, internetový centrální fakturační systém  

pro rozsáhlé vozové parky, který vám přináší „až pod nos“ 

všechny informace potřebné k ověření vašich faktur a 

účtů - kdykoli, kdekoli. 

 

Online autorizace faktur týkajících se vozového parku 

vám zajistí stoprocentní přesnost účtování a rychlejší 

platby poskytovatelům služeb. 

 

Staráme se o vaše pneumatiky a vy máte vše plně pod 

kontrolou. 
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TOTAL FLEET SYSTEMS (KOMPLEXNÍ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ VOZOVÉHO PARKU) 

Skutečně celoevropská síť, fungující již 10 let v 

18 zemích 
 

Ať už se jedná o centrální fakturaci nebo o služby platby , 
za ujetý kilometr. 

TFS je jedním z hlavních systémů na evropském trhu 

správy vozových parků. 

 

• Více než 350 vozových parků v největších a 

nejznámější evropských společnostech. 

• V roce 2010 systém zpracoval online více než 300.000 

zakázek.   

• V roce 2010 bylo nasazeno online více než 300.000 

pneumatik. 

• Systém aktivně spravuje více než 200.000 vozidel. 

 



NAŠI PARTNEŘI... 

http://www.metroline.co.uk/index.html
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TOTAL TYRE MANAGEMENT (Komplexní řízení pneumatik) 

Profesionální pneuservis nonstop, kdekoli v Evropě 
 

 

Truck Point 

Rozsáhlá celoevropská síť s více než 2400 

profesionálními prodejci nákladních pneumatik ve 29 

zemích - největší samostatná servisní síť v Evropě.  

 

V ČR 37 certifikovaných Truck Point dealerů a 11 

autorizovaných partnerů Bridgestone CR.  
 



TOTAL TYRE MANAGEMENT (Komplexní řízení pneumatik) 
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TP dealer – certifikovaný partner Bridgestone CR  

Autorizovaný partner Bridgestone CR 

TRUCK POINT V ČR  



TOTAL TYRE MANAGEMENT (Komplexní řízení pneumatik) 

Celostátní a mezinárodní nonstop  

havarijní služba  

Rychlá reakce při havárii nebo defektu pneumatiky - 

pokrývá celé území Evropy 

poskytuje Service Europe: 

 

• 24 hodin denně, 365 dnů v roce. 

• Kvalifikovaní a zkušení technici. 

• Více než 2400 profesionálních prodejců. 

• Bezplatná zákaznická linka  

• Bez platby na místě - smluvně dohodnuté ceny. 



TOTAL TYRE MANAGEMENT (Komplexní řízení pneumatik) 

Prostoj, od přivolání servisu  

až do opětného zprovoznění vozidla. 

Centrum Service Europe 

řešilo během roku 2011 

v celé Evropě více než  

5000 havárií nebo  

poruch. 

 

Celková délka prostoje (od přivolání 

až do opětného zprovoznění vozidla): 

 

• 81% všech vozidel, které na území 
Evropy podstoupí servisní zásah, se 

vrací zpět na silnici do 3 hodin. 

Více než 4 hodiny: 5% 

3-4 hodiny: 14% 

Méně než 2 hodiny: 40% 

2-3 hodiny: 41% 
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Protektory BRIDGESTONE nabízí 
 

Komplexní řešení údržby pneumatik je ze strany 

společnosti Bridgestone podporováno kompletním 

sortimentem nových a protektorovaných nákladních 

pneumatik.  

 

Sortiment protektorů Bridgestone lze 

poznat podle názvů: 

• Protektory Bridgestone 

• Bandag 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROTEKTOROVÁNÍ 



Nejnižší náklady na kilometr 
 

• Používání protektorů výrazně snižuje celkové náklady na pneumatiku na jeden kilometr, 

zvyšuje se tak produktivita a ziskovost vašeho vozového parku. 

 

• Protektorováním vaší kostry opětovně využíváte 80% původní nové pneumatiky, což má 

za následek celkovou úsporu nákladů. 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROTEKTOROVÁNÍ 

Index nákladů na kilometr podle fáze životnosti pneumatik 

17%  úspora 

23%  úspora 

Náklady na pneumatiku 

po celou dobu životnosti 



Systém Bandag 
 

Stabilní kvalita a bezpečnost protektorů Bandag a Bridgestone jsou výsledkem profesionálního 

využití systému Bandag ze strany prodejců, přičemž tento systém zahrnuje: 

• Protektorové produkty a spojovací material Bandag a Bridgestone 

• Stroje Bandag 

• Proces protektorování Bandag 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROTEKTOROVÁNÍ 

Krok 1 

Při počáteční prohlídce se 

posoudí bezpečnosti kostry 

 

Krok 2 

Při nedestruktivní prohlídce se 

posuzují skryté vady s potenciálním 

vlivem na bezpečnost 

 

Krok 3 

Při broušení se upraví rozměry 

pneumatiky a pneumatika se 

přesně vyváží 

 

Krok 4 

Ořezání a oprava výplně a 

uložení kostry 

 

Krok 5 

Položení vrstvy: aplikace nového 

běhounu a obnovení užitné hodnoty 

 

Krok 6 

Vulkanizací se běhoun 

bezpečně spojí s kostrou 

 

Krok 7 

Při závěrečné kontrole se zkontroluje 

bezpečnost a dokonalý vzhled 
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KOMPLETNÍ SORTIMENT PNEUMATIK 

Kompletní sortiment vysoce kvalitních nákladních 

pneumatik 
  

Společnost Bridgestone vyrábí a dodává kompletní 

sortiment vysoce kvalitních, nákladově efektivních 

nákladních pneumatik, jež se hodí do všech provozních 

podmínek: 

 

Bridgestone 

• Prvotřídní kvalita za nejnižší cenu na kilometr. 

 

Firestone 

• Hodnota a výkonnost. 

 

Protektory Bridgestone, Bandag 

• Garantovaná kvalita Bridgestone. 



KOMPLETNÍ SORTIMENT PNEUMATIK 

Ecopia - pneumatiky Bridgestone s nízkým valivým 

odporem 
• Patří mezi pneumatiky s jednou z nejnižších hodnot valivého 

 odporu na trhu. 

• Výkon pneumatiky bez kompromisů. 

• Unikátní směs NanoPro-Tech společnosti Bridgestone: nižší 

 zahřívání při stejné deformaci, s nižší ztrátou energie 

 

Technologie budoucnosti k dispozici již nyní u 

některých pneumatik Ecopia: 
• Energeticky úsporný dezén Bridgestone; speciální provedení 

bloků, které snižuje deformaci (čímž se snižuje valivý odpor a 

zvyšuje kilometrový výkon). 

• Úzká patka Bridgestone; nižší hmotnost patky bez kompromisů 

a o 2% nižší valivý odpor. 



KOMPLETNÍ SORTIMENT PNEUMATIK 

Tabulka použití 

Vodící 

R249 Ecopia 

R249 EVO Ecopia 

Záběrové Návěsové 

Ecopia 

Nové  

pneumatiky 

Ecopia  

Protektory 
M749 Ecopia R109 Ecopia 

R109 Ecopia 
M749 Ecopia 

Greatec M709 Ecopia 



KOMPLETNÍ SORTIMENT PNEUMATIK 

Nákladní pneumatiky Firestone 
  

Nákladní pneumatiky Firestone poskytují vysoký výkon a 

dlouhou životnost při nízkých nákladech  

na dopravu po rychlostních komunikacích, krátké 

dopravní trasy v městských oblastech s hustým 

provozem a pro provoz na silnici/v terénu: 

 

• Pneumatiky vhodné pro každé použití. 

• Vyrobeno s využitím nejnovějších technologií. 

• Zdokonalená konfigurace dezénu a technologie koster 

• Provozovatelům nabízejí dokonalou alternativu 

 nákladově efektivních dopravních řešení. 



KOMPLETNÍ SORTIMENT PNEUMATIK 

Protektory Bandag a Bridgestone 
  
Protektory Bridgestone 

• Vlajková loď představující nejmodernější technologie značky 

Bridgestone. 

• Protektorované produkty spárované s novými pneumatikami 

Bridgestone. 

• Srovnatelná kvalita, výkonnost a vzhled jako ekvivalentní nové 

pneumatiky Bridgestone. 

 

Bandag 

• Exkluzivní sortiment, který uspokojí všechny potřeby zákazníků. 

• Navrženy tak, aby dosáhly nejnižších nákladů na kilometr ve své 

specifické  aplikaci. 

• Vysoce výkonné produkty Bandag specificky určené pro dané 

aplikace jsou úsporným řešením pro prvotřídní značky koster se 

100% unikátními dezény Bandag. 



„DNA“ prodloužené životnosti pneumatik 

Bridgestone 

trvanlivé 

kostry 
prvotřídní 

nové 

pneumatiky 

celosvětově 

nejlepší 

protektorovací  

proces 

nejnižší možné 

náklady na 

pneumatiku na 

kilometr 

+ + = 



Soutěž u stánku Bridgestone. 

 

Soutěžní otázka: Jaká je minimální hloubka 

dezénu u nákladních záběrových pneumatik 

v zimním období? 



Děkuji Vám 

za pozornost 

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ VOZOVÉHO PARKU vytvořené společností Bridgestone 

www.bridgestonetruck.eu 


