
Zaawansowana 
technologia opon
Nowoczesne rozwiązania optymalizujące eksploatację 
opon i innowacje kształtujące przyszłość



2

Historia innowacji      3

Wymyślanie koła od nowa     5

Digitalizacja opony      11

Bridgestone i Webfleet Solutions:  

Kształtowanie przyszłej mobilności    18

Spis Treści



3

Historia innowacji

Od wprowadzenia syntetycznych kauczuków w oponach 

bezdętkowych i radialnych, po czujniki umożliwiające zdalne 

monitorowanie stanu opon — w ciągu ostatnich 140 lat opona 

nieustannie ewoluowała, aby sprostać zmieniającym się potrzebom 

transportu na świecie. 

Obecnie globalne megatrendy, takie jak cyfryzacja, urbanizacja, 

starzenie się społeczeństwa i zmiany klimatyczne zmieniają sposób, 

w jaki żyjemy, pracujemy i podróżujemy. W miarę upowszechniania 

na świecie połączonych, autonomicznych, współdzielonych i 

elektrycznych środków transportu, opony zmieniają się, aby pomóc 

zarówno ludziom, jak i firmom radzić sobie z wyzwaniami i korzystać 

z możliwości, jakie niesie ze sobą ta era. 

Zrozumienie tych zmian ma kluczowe znaczenie dla każdego, kto 

prowadzi działalność flotową. 

Gdy pojawia się nowa, innowacyjna technologia oponiarska mająca 

na celu poprawę osiągów, często to właśnie floty korzystają z nich 

jako pierwsze. Kiedy weźmie się pod uwagę, jak bardzo opony 

wpływają na bezpieczeństwo, wydajność, efektywność kosztową i 

trwałość pojazdu, łatwo zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.

Historia opony to historia ciągłych innowacji.
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Oczywiste jest, że jeśli zarządzasz flotą, opony mają znaczący 

wpływ na wyniki finansowe i cele Twojej firmy. Jakie technologie 

można zatem wykorzystać, aby uzyskać wyższe osiągi opon? Jak 

opony mogą pomóc w radzeniu sobie z wyjątkowymi wyzwaniami 

tego przełomowego okresu w mobilności i biznesie? Jakie przyszłe 

innowacje mogą pomóc zmaksymalizować tę wydajność przez długi 

czas w przyszłości? 

Niniejszy e-book omawia wybrane, najciekawsze technologie dostępne 

już dziś i te, które pojawią się w przyszłości. Prezentuje również 

rozwiązania, procesy i modele, które wpływają na rozwój opon oraz to, 

co to oznacza dla Ciebie.

Paliwooszczędne opony mogą przyczynić się do 
obniżenia całkowitego kosztu posiadania pojazdu w 
przeciętnej flocie pojazdów ciężarowych nawet o 5%.1

81% operatorów flot ocenia zarządzanie oponami 
jako „kluczowe” lub „bardzo ważne” dla ich 
działalności.2

Każdego roku z powodu niedostatecznie 
napompowanych opon niepotrzebnie wytwarzane 
jest 18,4 mln ton dwutlenku węgla.3

Opony są drugim najczęściej podawanym powodem 
wezwań do awarii w Wielkiej Brytanii, stanowiąc  
13% wszystkich awarii.4
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Modele opon dostosowane do 
zmieniającego się świata mobilności

Wymyślanie 
koła od nowa
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Zacznijmy od przyjrzenia się kluczowemu elementowi: oponie.
 
W tym rozdziale przyjrzymy się niektórym technologiom 
oponiarskim mającym na celu wspieranie nowoczesnych 
flot, które chcą być zrównoważone, bezpieczne i wydajne. 
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Cicha opona
Opony w znacznym stopniu przyczyniają się do 

poziomu hałasu wytwarzanego przez pojazd. W 

przypadku pojazdów elektrycznych ma to jeszcze 

większe znaczenie, ponieważ silnik pracuje niemal 

bezgłośnie. Jak więc możemy sprawić, by rewolucja 

pojazdów elektrycznych była cicha? 

Hałas generowany przez tradycyjną oponę pochodzi 

z kilku kluczowych miejsc. Jednym z nich jest 

stawiany przez oponę opór powietrza, który staje 

się coraz głośniejszy w miarę zwiększania prędkości. 

Kolejnym jest sprężanie powietrza w rowkach 

bieżnika toczącego się po drodze oraz zawirowania 

powietrza w nadkolu. Im większa prędkość, tym 

większe ciśnienie i większy hałas. 

W laboratorium Bridgestone Noise Lab zespół 

badawczy dokładnie analizuje poziom hałasu każdej 

nowej opony i wskazuje poprawki, które mogą 

radykalnie zmniejszyć hałas wewnątrz pojazdu 

i na zewnątrz. Technologia Bridgestone B-Silent 

została opracowana w celu zminimalizowania hałasu 

drogowego. Wewnątrz opony znajduje się warstwa 

pianki dźwiękochłonnej, która redukuje wibracje 

przenoszone do wnętrza pojazdu. 

Co to oznacza dla flot?

Kierowcy mogą cieszyć się spokojniejszą, cichszą 
podróżą i łatwiej komunikować się z osobami 
w samochodzie lub za pomocą urządzeń 
komunikacyjnych.

Pojazdy elektryczne stają się bardziej przyjemne 
w prowadzeniu, ponieważ główne źródło hałasu 
jest wyciszone.

Mniejsze zanieczyszczenie hałasem oznacza 
przyjemniejsze środowisko życia dla wszystkich, 
szczególnie w obszarach miejskich.
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Opona bez
powietrza
Pełne opony gumowe bez powietrza są stosowane 

od dziesięcioleci w ciężkich maszynach budowlanych, 

wózkach widłowych, a także w urządzeniach, takich 

jak kosiarki do trawy. Obecnie opracowywane są 

jednak nowe modele opon bez powietrza, które będą 

wystarczająco lekkie, aby zapewnić komfortową jazdę 

samochodem osobowym, dostawczym lub ciężarowym 

po drogach publicznych i przy dużej prędkości. 

Podczas gdy tradycyjna opona pneumatyczna 

wykorzystuje komorę powietrzną do utrzymania 

ciężaru pojazdu, opony bez powietrza wykorzystują 

inną metodę — unikalną strukturę elastycznych szprych 

umieszczonych w bieżniku. Gdy szprychy utrzymują 

pojazd, powietrze nie jest już potrzebne, a wszystkie 

związane z nim problemy zostają wykluczone. 

Ponieważ wielu różnych producentów pracuje nad 

konstrukcjami opon bez powietrza, wydaje się pewne, 

że pewnego dnia opony bez powietrza wejdą do 

powszechnego użytku. 

Istnieją jednak pewne problemy, które należy najpierw 

rozwiązać. Jednym z kluczowych wyzwań jest 

potencjalny wpływ uwięzionych pomiędzy szprychami 

zanieczyszczeń, które zmniejszają elastyczność 

szprych i zaburzają równowagę pojazdu. 

Co to oznacza dla flot?

Powietrze nie jest już czynnikiem, który trzeba brać 
pod uwagę, co oznacza, że przebicie opony nie jest już 
problemem. To przekłada się na dłuższy czas pracy i 
mniejszą ilość zakłóceń w podstawowej działalności. 

Opony bez powietrza mają niższy opór toczenia i są 
mniej podatne na deformacje, co oznacza mniejsze 
zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin. 

Opony bez powietrza mają bardziej jednolitą 
powierzchnię bieżnika. Poprawia to przyczepność 
przy niskich prędkościach, dzięki czemu można 
płynniej pokonywać zakręty. 
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Bieżnikowanie 
opon
Konieczność wymiany opon nie musi wiązać się z 

wyrzuceniem starego i zamontowaniem nowego 

kompletu. Chociaż opony bieżnikowane przez firmy, 

takie jak Bandag, są dostępne od dziesięcioleci, 

stanowią one opcję idealną dla nowoczesnej floty 

pojazdów ciężarowych, dla której zrównoważony 

rozwój i wydajność są ważnymi celami. 

Firma Bandag stosuje opatentowany, wysoce 

wystandaryzowany proces bieżnikowania, którego 

celem jest przywrócenie pierwotnego poziomu osiągów 

opony przy jednoczesnym zachowaniu spójności i 

niezawodności. 

Proces ten gwarantuje, że opony bieżnikowane klasy 

premium są bezpieczną, niezawodną alternatywą 

dla zakupu nowych opon, która wspiera przejście na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym. Kluczowe korzyści 

dla floty ciężarowej to efektywność kosztowa i 

zrównoważony rozwój. 

Co to oznacza dla flot pojazdów ciężarowych?

30%

Opony bieżnikowane zapewniają podobne osiągi jak 
nowe opony, ale za ułamek ich ceny. Ogólnie rzecz 
biorąc, koszty bieżnikowania opon są do 30% niższe 
w przeliczeniu na kilometr w porównaniu z nowymi 
oponami.5 

70%
Produkcja bieżnikowanych opon firmy Bandag 
wymaga o 70% mniej ropy naftowej 14 kg mniej stali 
na oponę w porównaniu z produkcją nowej opony. 

80%
Według danych firmy Bridgestone proces 
produkcji opon bieżnikowanych Bandag powoduje 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla nawet o 80%.

https://www.bandag.eu
https://www.bandag.eu/
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Lekka opona
Opór toczenia opon jest jednym z kluczowych 

czynników wpływających na zużycie paliwa i 

emisję CO2 przez pojazd. Zasadniczo jest to ilość 

pochłanianej przez opony energii, potrzebnej do 

poruszania pojazdu po drodze ze stałą prędkością. Im 

więcej energii pojazd musi przekazać do opon, tym 

więcej zużywa paliwa i tym większy jest jego wpływ na 

środowisko. 

Technologia Bridgestone Enliten jest nową, innowacyjną 

technologią lekkich opon, która zapewnia niezrównaną 

redukcję materiałów i oporów toczenia, przyczyniając 

się do zmniejszenia emisji CO2 przez pojazd przy 

zachowaniu takiej samej trwałości jak w przypadku 

standardowej opony. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu 

zastrzeżonej mieszanki gumowej o zmniejszonej 

głębokości bieżnika, zmniejszonej grubości wkładki 

wewnętrznej oraz nowej konstrukcji formy. 

Co to oznacza dla flot pojazdów? 

Technologia Enliten może zmniejszyć opory toczenia 
nawet o 30%, co przekłada się na niższe zużycie 
paliwa i mniejszą emisję CO2. Waga opony została 
zmniejszona o 20% w stosunku do tradycyjnych 
opon letnich Bridgestone klasy premium. 6

Produkcja opon wymaga o 2 kg mniej surowców, 
więc są one zrównoważone od samego początku 
cyklu produkcji. 

Właściwości jezdne i stabilność pojazdu się 
poprawiają, a jednocześnie zmniejsza się zużycie 
paliwa, zużycie akumulatora i emisja CO2.
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Digitalizacja 
opony
Cyfrowe rozwiązania, dzięki którym wydajność 
opon przenosi się na wyższy poziom
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W ostatnim dziesięcioleciu coraz więcej codziennych 
czynności wykonywanych przez floty firmowe 
ulega cyfryzacji. Jednak automatyzacja i cyfryzacja 
istniejących procesów to tylko jeden z elementów 
całego otoczenia. 

Cyfryzacja, która umożliwia wprowadzenie nowych, 
wcześniej niemożliwych procesów i osiągnięcie nowych 
poziomów wydajności, jest jeszcze bardziej ekscytująca. 

Przedstawiamy niektóre z wielu rozwiązań cyfrowych, 
które pomagają flotom uzyskać więcej korzyści z opon. 
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Od wielu lat floty pojazdów korzystają z rozwiązań 

telematycznych, aby lepiej rozumieć i wykorzystać 

informacje o pojazdach. Stałe gromadzenie w czasie 

rzeczywistym cennych danych z pojazdów, zasobów 

i od kierowców pozwala na wprowadzanie zmian i 

usprawnień w działalności firmy. Obecnie w coraz 

większym stopniu rozwiązania telematyczne oparte na 

danych są również wykorzystywane do optymalizacji 

wydajności opon. 

Przykładowo, dzięki ogromnej ilości danych 

dotyczących ładunków, tras i postojów, dostarczanych 

przez rozwiązanie do zarządzania flotą, takie jak 

WEBFLEET, można określić, jakie opony są najbardziej 

odpowiednie dla danego pojazdu. 

Innym przykładem jest WEBFLEET OptiDrive 

360. Dokładne informacje o tym, jak kierowcy 

eksploatują pojazdy w podróży, są wyświetlane w 

raportach WEBFLEET. Dzięki danym dotyczącym 

prędkości, zużycia paliwa, ostrego hamowania i 

innych podobnych czynników można skupić się na 

zachowaniach, które szkodzą oponom i wprowadzić 

odpowiednie udoskonalenia, aby im przeciwdziałać. 

Optymalizacja opon 
za pomocą danych

Co to oznacza dla flot?

Właściwie dobrana opona w pojeździe 
oznacza dłuższą żywotność opony i niższe 
koszty eksploatacji

Właściwy styl jazdy przekłada się na 
mniejsze zużycie i uszkodzenia opon, co 
wpływa na większe bezpieczeństwo całej 
floty.

Połączenie dłuższej żywotności opon z 
bardziej ekologiczną i bezpieczniejszą 
jazdą stanowi potężny impuls dla 
zrównoważonego rozwoju floty. 

https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/products/webfleet/
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/fleet-management/green-and-safe-driving/
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/fleet-management/green-and-safe-driving/
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Systemy 
monitorowania 
uszkodzeń opon
W zeszłym roku firmy Bridgestone i Microsoft 

wprowadziły unikalny system monitorowania 

uszkodzeń opon. Chmura Microsoft Connected Vehicle 

Platform (MCVP) wraz z zastrzeżonym algorytmem 

Bridgestone wykrywa zdarzenia, które mogą uszkodzić 

powierzchnię lub karkas opony. Kierowca otrzymuje 

powiadomienie i może podjąć odpowiednie działania. 

Ponieważ rozwiązanie wykorzystuje wyłącznie dane 

rejestrowane przez istniejące w pojeździe czujniki, 

do korzystania z systemu nie jest wymagany żaden 

dodatkowy sprzęt. Oprócz zmniejszenia ryzyka 

uszkodzenia opon rozwiązanie to pozwala również na 

znacznie skuteczniejszą kontrolę opon. 

Rozwiązanie to zostało prototypowo wdrożone w 

ramach platformy pojazdów połączonych Amazon 

Web Services (AWS) i zostało zaprezentowane w 

podcaście AWS Innovation Ambassadors. 

Co to oznacza dla flot?

Kierownicy flot i kierowcy są szybko powiadamiani o 
uszkodzeniu opony, co oznacza, że mogą rozwiązać 
problem na wczesnym etapie, zanim zakłóci on 
funkcjonowanie ich firmy.

Czas poświęcony na ręczne kontrole może zostać 
skrócony i można podjąć bardziej inteligentne, 
ukierunkowane działania, aby zaradzić sytuacji. 

Pojazd jest bezpieczniejszy, ponieważ opony są 
utrzymywane w jak najlepszym stanie.
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Co to oznacza dla flot?

System TPMS skraca czas przestojów dzięki 
wykrywaniu problemów z oponami, zanim staną 
się one poważne.  System może również wykrywać 
problemy trudne do zauważenia przy kontroli 
ręcznej, takie jak niewielkie ubytki ciśnienia.

Odpowiednie ciśnienie w oponach pozwala utrzymać 
optymalną sterowność pojazdu i drogę hamowania, 
dzięki czemu flota jest bezpieczniejsza. 

Prawidłowe ciśnienie opon przekłada się na 
niższe zużycie paliwa. Dzięki niemu opony nie 
będą zużywać się szybciej niż zwykle. To dobra 
wiadomość zarówno dla budżetu, jak i dla realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju. 

Prawidłowe ciśnienie w oponach zwiększa możliwość 
ich bieżnikowania. Pomaga to zmaksymalizować 
przebieg i żywotność opon, zapewniając bardziej 
zrównoważoną eksploatację. 

Systemy 
monitorowania 
ciśnienia w oponach 
Spadek ciśnienia w oponach o 20% przekłada się 

na wzrost zużycia paliwa o 2,5%. Jednak wciąż 20% 

opon użytkowych na drogach ma znacząco za niskie 

ciśnienie.  Z tego powodu ciśnienie w oponach staje 

się priorytetem dla każdego, kto zarządza flotą, choć 

ręczne sprawdzanie ciśnienia jest czasochłonne i 

obarczone ryzykiem błędu.

W rzeczywistości 90% awarii związanych z oponami 

jest spowodowanych niewielkimi nieszczelnościami, 

które są trudne do wykrycia przez kierowców podczas 

kontroli wzrokowej.7

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) 

cyfryzuje i automatyzuje ten proces. Wykorzystuje 

on czujniki, które wykrywają problemy związane z 

ciśnieniem i temperaturą w jednej lub wszystkich 

oponach pojazdu. 

Dzięki WEBFLEET TPMS informacje te są następnie 

przesyłane do platformy telematycznej WEBFLEET, 

która w czasie rzeczywistym alarmuje kierownika floty 

w biurze i kierowcę w kabinie. Dzięki temu mogą oni 

podjąć działania, zanim problem stanie się poważny i 

doprowadzi do zakłóceń oraz kosztownych przestojów. 
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Wirtualnie 
stworzona opona
Tradycyjny sposób projektowania i tworzenia opon 

w znacznym stopniu opiera się na fizycznych 

testach w realnym świecie. W rzeczywistości, zanim 

opona będzie gotowa do wprowadzenia na rynek, 

konieczne jest przeprowadzenie testów na torze na 

dystansie nawet 40 000 km.8  Jednak dzięki cyfryzacji 

projektowania opon możliwe jest zastosowanie bardziej 

zrównoważonego i mniej czasochłonnego procesu. 

W systemie Virtual Tyre Development firmy Bridgestone 

tworzony jest cyfrowy bliźniak opony. Dzięki temu 

konstruktorzy mogą dokładnie przewidzieć osiągi 

opony bez konieczności fizycznego korzystania z niej.  

Co to oznacza dla flot?

System Virtual Tyre Development pozwala 
zaoszczędzić około 200 opon przy każdym 
projekcie, więc Twoje opony pochodzą z bardziej 
zrównoważonego źródła.8

Czas wprowadzenia opony na rynek skraca się nawet 
o 50%, dzięki czemu nowe, wydajne opony o lepszych 
osiągach szybciej trafiają do użytkowników.7

Na etapie projektowania opony zużywa się o około 
60% mniej surowców i o około 60% zmniejszona jest 
emisja CO2.8
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Cyfryzacja kontroli 
ręcznych
Wiele technologii omówionych w tej sekcji opiera się na 

czujnikach opon. Występują jednak potencjalne problemy 

z oponami, które mogą nie zostać wykryte przez czujnik, 

a zatem kontrola wzrokowa przeprowadzana przez 

kierowcę może być nadal przydatna.

Aplikacja mobilna WEBFLEET Vehicle Check 

umożliwia kierowcy cyfrowe zgłaszanie wszelkich 

usterek pojazdu, w tym problemów z oponami, 

co skraca czas poświęcany na kontrole pojazdów 

i eliminuje z procesu czasochłonne formalności. 

Kierownik floty otrzymuje powiadomienia w czasie 

rzeczywistym, a zadania serwisowe mogą być 

uruchamiane za jednym kliknięciem.

Co to oznacza dla flot?

Dzięki cyfryzacji wielu manualnych czynności 
można lepiej wykorzystać czas, a informacje 
są rejestrowane i przechowywane z większą 
dokładnością. 

Ponieważ przepisy wymuszają na flotach 
zwiększenie odpowiedzialności kierowcy za 
utrzymanie bezpieczeństwa pojazdu, rozwiązania 
takie jak to mogą pomóc w łatwiejszym 
zachowaniu zgodności z przepisami. 

Potencjalne problemy są wykrywane na 
wcześniejszym etapie.
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Kształtowanie przyszłej mobilności

Bridgestone i 
Webfleet Solutions
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Jak pokazuje niniejszy e-book, świat szybko się 
zmienia, a Bridgestone i Webfleet Solutions znajdują 
się w samym centrum tych zmian. 

Jaki jest nasz cel? Kształtować bardziej 
zrównoważony świat, w którym wszyscy ludzie i 
towary podróżują bezpiecznie, wydajnie i wygodnie.

Jaka jest nasza metoda? Dostarczanie inteligentnych, 
zintegrowanych produktów, rozwiązań i usług dla 
szybko zmieniającej się planety.
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Co oferujemy?
Oferujemy stale udoskonalany asortyment opon, 

rozwiązania oparte na danych i nowoczesnych 

technologiach, a także rozbudowaną sieć obsługi 

detalicznej i serwisowej. 

Takie połączenie zapewnia kontrolę i wgląd w 

funkcjonowanie całej floty — od opon na drodze, po 

paliwo w zbiorniku, poziom naładowania akumulatora, 

kierowcę za kierownicą i serwis, którego potrzebujesz w 

każdym miejscu, aby utrzymać swoje pojazdy w trasie. 

Możesz skorzystać ze wsparcia naszych ekspertów, 

którzy pomogą Ci wykorzystać zmieniające się trendy 

i innowacje w zakresie mobilności, od elektryfikacji 

po cyfryzację, usprawnienie łańcucha dostaw, nowe 

normy emisji spalin i nie tylko.

Wynik? Zoptymalizowane bezpieczeństwo, wydajność 

i ekologia oraz maksymalna wartość z każdego 

przejechanego kilometra — dziś i jutro. 

W pełni zintegrowane podejście do mobilności, które 
zapewnia maksymalną prostotę i wydajność dla 
użytkownika końcowego. Wszystkie Twoje potrzeby w 
zakresie mobilności — od opon, przez usługi serwisowe, po 
zarządzanie flotą i nie tylko — są zaspokajane przez tego 
samego, wiodącego na rynku dostawcę.

Kompleksowe rozwiązanie 
w zakresie mobilności

Rozpoznawalny, zaufany 
serwis w każdym regionie
Niezależnie od regionu działania, masz dostęp do 
profesjonalnej sieci serwisowej oraz naszych partnerów 
sprzedażowych.

Bezpieczeństwo danych 
i prywatność
Nasze rozwiązania posiadają certyfikat ISO/IEC 
27001:2013. Oznacza to, że spełniamy najwyższe możliwe 
standardy dotyczące bezpieczeństwa danych w Europie. 
W miarę jak zmienia się ryzyko związane z zagrożeniami 
dla danych, norma ta ewoluuje, aby zapobiegać tym 
zagrożeniom. Z tego właśnie standardu korzystamy, aby 
chronić dane kierowców i pojazdów w Twojej firmie.
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