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اسب مع أسطول مركباتكم

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مستشار إطارات
بريجستون أو عبر البريد اإللكتروني

totaltyrecare@bridgestone.ae

كل أسطول يتميز عن اآلخر
 نحرص في “بردجستون” على دعم أسطول مركباتكم من خالل تطوير الحلول االحترافية والمصممة

 خصيصًا لتعزيز إدارة المركبات المحددة ضمن األسطول، مع احترام التميز والخصوصية لكل شركة،
وهذا ما يقود نجاح شركتنا وتميزها.

حلول “بردجستون” الشاملة للعناية
 باإلطارات تقوم على ثالث عمليات أساسية:

 التزامنا

 ينعكس في تخفيض الميزانية الشاملة لإلطارات وفي الوقت نفسه تعزيز السالمة. كما ندعم
 أهدافكم االستراتيجية المتعلقة بإرضاء عمالئكم والحفاظ على البيئة وخفض الكلفة التشغيلية

واإلدارية.

www.bridgestone-mea.com
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 اإلدارةالصيانة المراقبة
راحة باٍل كاملةزيادة القيمة إلى الحد األقصىرؤية شاملة ألسطولكم

 ثالثة تحليالت مختلفة توفر لكم الرؤية الشاملة

تحظى اإلطارات بالحصة األكبر من تكاليف التشغيل.
 من خالل تقييم الحالة الفعلية إلطارات مركباتكم، نعمل معكم لتعزيز الصيانة الدورية لإلطارات، مع تحديد أفضل المنتجات والخدمات

المخصصة للعناية بأسطول مركباتكم.

كجزء من عملية المراقبة لدينا، يعمل خبراء اإلطارات في “بريدجستون” على:

• انشاء ملف تعريفي ُمفّصل ألسطول مركباتكم ومتطلباته الخاصة.
• إجراء عمليات فحص دورية على عينة من اإلطارات ما يساهم في إعداد تقارير واضحة وسهلة االستخدام.

• تحديد مجاالت التوفير المحتملة والتوصيات المتعلقة بالتحسينات.

 خدمة فحص اإلطارات
 التحقق من الضغط، وفحص عمق سطح العجلة وحالتها، لتقييم أداء

.المنتج وإجراء الصيانة

 تضمن االستعانة بشركة بريدجستون لتوفير متطلبات اإلطارات والصيانة الحصول على
 خدمة متميزة باإلضافة إلى حلول أسعار مناسبة لمتطلباتك وأعباء إدارية أقل.

 سواء كان لديكم موقع واحد لشركتكم أم كانت مؤسسة تنتشر عبر البلدان األوروبية، يمكن تطبيق سياساتنا المصممة خصيصًا
للعناية بجميع مركباتكم في أي مكان، مع خدمة مراقبة المركبات والتقارير الفورية عبر اإلنترنت.

 مع “تايرماتيكس” نخطو
 خطوة جديدة في مجال

 صيانة اإلطارات االستباقي
 من خالل نظام التفحص

اآللي.

 يؤّمن هذا النظام ربط اإلطارات الخاصة
 بمركباتكم مع مزود الصيانة المسؤول،

 والذي يسمح باتخاذ اإلجراءات قبل حدوث
 المشكلة الحقيقية، حيث توفر حلول

 “تايرمايتكس” المبتكرة لالستكشاف من
 “بيردجستون” طريقة فعالة ومجّربة من

 حيث التكلفة لتتّبع الضغط في اإلطارات
مما يحقق فوائد اقتصادية عديدة.

 تسمح التنبيهات االستباقية وتقارير الصيانة المفيدة لمزود
 المركبات والحلول بتوفير صيانة فعالة ألسطول المركبات وتحقيق

أعلى مستوى كفاءة في األداء.
 يعتبر “تايرماتيكس” حاًل عمليًا مخصصًا ألسطول المركبات مع تأثير
رائع على أداء اإلطارات وتوفير الوقود والوقاية من األضرار المحتملة.

الخدمات التي نقدمها:

• اتفاقيات تعاقد مباشرة

• اتفاقية خدمة مصممة بحسب الطلب

• الفواتير المركزية، الدفع مباشرة أو سعر بحسب الكيلومتر

 • التغطية المحلية والعالمية لحوادث السير على مدار اليوم طوال أيام األسبوع

• تقارير مخصصة الحتياجاتكم المتغيرة

 • تقييم حالة اإلطارات

• التدريب والدعم

فحص اإلطارات خارج الخدمة
 يمكن تعلّم الكثير من خالل فحص اإلطارات التي تتم إزالتها، ألن فهم

 أسباب األضرار المتكررة التي تصيب اإلطارات الخاصة بمركبتكم يمّكننا
من تحديد التدابير المناسبة لحل هذه المشاكل.

 مراقبة أداء اإلطارات
 تتضمن إجراء اختبار أداء مباشر لإلطارات لتقييم جودتها والوصول إلى

أفضل أداء وأقل تكلفة لكل كيلو متر.

 صندوق األدوات Toolbox: هو نظام

 متكامل لفحص العجالت ومراقبتها، يجمع

 ما بين مدخالت سهلة ومتعددة لألجهزة

 وتقارير مجدية وغير محدودة. يتم استخدام

 النظام من قبل جميع خبراء اإلطارات في

 قسم المراقبة في “بريدجستون” ويمكن

 للعمالء من شركات المركبات االّطالع عليه

ضمن ظروف محددة.

 سوف يؤثر برنامج الصيانة الفعال من “بريدجستون” بشكل إيجابي على التكلفة لكل
كيلو متر، ومستوى وقت تشغيل السيارة وكفاءة الوقود ومستوى الصداقة مع البيئة.
 من خالل التعاون مع إدارتكم الفنية، يقوم المختصون في شركة “بريدجستون” لإلطارات بتطوير سياسات صيانة

 مثالية ومخصصة لكل نوع مركبة وتطبيق. ينقل قسم “فليتبريدج” هذه السياسات المخصصة إلى جميع شركائنا
من شركات الحلول وتغيير إطارات المركبات في أي مكان في أوروبا.


