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Spółka Veolia Belgium działa na rynku odbioru, sorto-
wania i recyklingu odpadów. Veolia Belgium jest spółką 
zależną Veolia Environment, wiodącego na świecie 
dostawcy usług w dziedzinie ochrony środowiska. 
Belgijski oddział grupy Veolia rozpoczął działalność jako 
firma rodzinna i w tej formie działał długie lata przed prze-
jęciem przez grupę Veolia w 2007 roku. Cała flota 150 
pojazdów, rozlokowanych w 6 bazach transportowych, 
zarządzana jest z centrali Veolia Belgium w Vilvoorde. 

Jak twierdzi Starszy Specjalista ds. Floty i Kontenerów 
w Dziale Operacyjnym, Jean Verdeyen, na koszty utrzy-
mania tej floty składają się trzy podstawowe elementy: 
koszty paliwa, koszty płac i koszty ogumienia. Największe 
oszczędności daje się osiągnąć w dziedzinie gospodarki 
ogumieniem. Po pierwsze, wszystkie pojazdy wyposażo-
ne są w opony identycznego rozmiaru 315/80R22.5, co 
znacznie ułatwia gospodarowanie nimi.

Najbardziej efektywna kosztowo kombinacja – 
Bridgestone Bandag
Pan Verdeyen opowiada: “Wcześniej kupowaliśmy 
tanie opony bieżnikowane. Kiedy przejąłem odpowie-
dzialność za utrzymanie floty, przeprowadzona analiza 
rynku wykazała, że nie jest to najtańsze rozwiązanie. 
Najlepszy stosunek ceny do jakości dawało połączenie 
opon Bridgestone na osi kierującej i opon Bandag na osi 
napędowej.”

Dirk Heuvink, Doradca Kluczowych Klientów w pionie 
Ciężarówek i Autobusów firmy Bridgestone Benelux 
oraz Jean Verdeyen, Starszy Specjalista ds. Floty i 
Kontenerów w Dziale Operacyjnym firmy Veolia Belgium

Kontrola co dwa miesiące daje efekty
Kontrola ogumienia przeprowadzana jest według ścisłego 
harmonogramu, co zapewnia długą żywotność opon i 
pozwala uniknąć awarii. Co dwa miesiące specjalista 
ds. opon kontroluje ciśnienie i stan zużycia opon w każ-
dym pojeździe. Ta sama kontrola jest przeprowadzana 
wewnętrznie podczas każdego serwisu.

Dzięki temu liczba awarii opon we flocie Veolia Belgium 
została ograniczona do 2-3 miesięcznie. Jest to dosko-
nały wynik, biorąc pod uwagę trudne warunki eksplo-
atacyjne. Na początku specjalista ds. opon kontrolował 
opony co 3 miesiące, ale widoczny wzrost liczby awarii 
w pojazdach, które nie były sprawdzane przez ponad 2 
miesiące wykazał, że zwiększona częstotliwość kontroli 
jest koniecznością.

Wybór wysokiej jakości opon Bridgestone i Bandag, w 
połączeniu z dobrym schematem gospodarki ogumie-
niem, pozwala spółce Veolia Belgium skutecznie kontro-
lować i ograniczać koszty.

Nowy bieżnik Bandag BDM1 gotowy do użytku
Przed dopuszczeniem do sprzedaży, nowe bieżniki 
Bandag są intensywnie testowane w całej Europie. 
Spółka mogła brać udział w testowaniu nowych opon 
BDM1 – opona napędowa Bandag, typ mieszany.

“Opony BDM1 doskonale znoszą trudne warunki 
jazdy i wykazują równomierne zużycie powierzchni. 
Stwierdzałem bardzo nieznaczne ślady niewątpliwie 
licznych kontaktów z ostrymi przedmiotami,” opowiada 
pan Verdeyen. “Opony BDM1 mają również zwiększoną 
żywotność w porównaniu z poprzednio stosowanymi 
bieżnikami Bandag. Z tego względu chętnie wprowadzę 
je do użytku we wszystkich naszych pojazdach.”

Veolia Belgium – nowy bieżnik 
Bandag BDM1 gotowy do użytku

BDM1
11.00R20	
12.00R20	
12R22.5	
13R22.5	
275/70R22.5	
275/80R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5

315/80R22.5

M+S
-		Wzór	bieżnika	dla	zastosowań	drogowo-terenowych	o	
wysokiej	żywotności

-		Wysoka	odporność	na	przecięcia	i	przebicia
-		Doskonała	trakcja	na	wszystkich	typach	nawierzchni
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