Verhoging van kostenefficiëntie door
het verminderen van bandenslijtage

“Vanaf december 2009 adviseren wij
onze klanten WABCO OptiTurn™.
Afhankelijk van de specifieke
asconfiguraties en wegomstandigheden
maakt het systeem brandstofbesparing
tot 4 liter per 100 km mogelijk,
een groot voordeel in de zeer
concurrerende vervoerssector.
Het WABCO systeem is de perfecte
oplossing om voertuigefficiëntie te
verbeteren. We raden onze klanten
OptiTurn™ aan.”

Bijna 150 jaar geleden opgericht, blijft WABCO
baanbrekende elektronische, mechanische en
mechatronische technologieën ontwikkelen
voor voertuigremming en -stabiliteit en
automatische transmissie welke worden
geleverd aan ‘s werelds grootste truck, busen trailerfabrikanten.

www.wabco-auto.com

Albert Bossenmaier,
Werkplaatschef,
Autohaus Riess GmbH & Co. KG

Opgericht in 1928 en werkzaam vanuit zes locaties in Tuttlingen, Rottweil, Balingen, Spaichingen,
Überlingen en Zimmern ob Rottweil (alle in Duitsland), verkoopt de Riess Groep zowel nieuwe
als (jong) gebruikte en demonstratie voertuigen. Het bedrijf biedt sinds 2007 ook onderhoud,
schadereparatie, pech hulp en keuringen van bedrijfsvoertuigen aan in het Riess Truck
Competence Center in Zimmern ob Rottweil. De Riess Groep heeft op dit moment
300 medewerkers.
Voor veel klanten van Riess is bandenslijtage van de trailer een aanzienlijke
kostenfactor. Daarom vragen ze naar een oplossing die zowel kostenefficiënt als
betrouwbaar is.
Als topwerkplaats moet Riess efficiënte oplossingen kunnen bieden die hun klanten helpen om kosten te besparen.
Tot nu toe, hebben de toegepaste systemen nauwelijks bandenslijtage verminderd. Onderhoud en stilstand bleven
helaas op een constant hoog niveau.

Efficiënte bedrijfsvoertuigen vereisen
efficiënte technologieën
Sinds 2009 beveelt de Riess Groep klanten het gebruik van WABCO
OptiTurn™ aan. Bij het inrijden van de bocht verlaagt het systeem de druk
op de derde as van het voertuig en verbetert hiermee het bochtgedrag.
Veranderen van conventionele naar elektronische luchtvering verlaagt de
mechanische krachten die van invloed zijn op de trailer. Dientengevolge
worden bandenslijtage en onderhoud aanzienlijk verminderd terwijl de
levensduur van banden wordt verlengd. OptiTurn™ helpt klanten van
Riess hun voertuiginzet te optimaliseren en hierdoor een aanzienlijke
verbetering van efficiëntie en veiligheid te realiseren.

Gebruik WABCO OptiTurn™ om de levensduur van uw banden te verlengen en daardoor een
aanzienlijke toename van voertuigefficëntie en veiligheid voor het wagenpark te realiseren.
Meer informatie over WABCO OptiTurn™ is te vinden op: www.intelligenttrailer.com
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Banden van bedrijfsvoertuigen worden, in het bijzonder bij tankers en kippers, blootgesteld aan grote mechanische
krachten, resulterend in hoge slijtage. Vervanging van banden is duur en kost veel tijd. Dientengevolge heeft extra
stilstand een negatieve invloed op het bedrijfsresultaat. Bovendien vormen versleten banden een aanzienlijk risico
voor de chauffeur en andere weggebruikers.

