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OVERSIGT OVER FLÅDEN Start: mandag 1. feb. 07.00 / ophør: søndag 7. feb. 24.00
Undersøg chaufførens måde at køre på og køretøjets præstation mere detaljeret i en dybdegående analyse

Bedste forbedringsmulighed: INERTI Vigtig brændstofbesparelsesfaktor: ACCELERATION
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OP TIL -10%
BRÆNDSTOFFORBRUG
MODELÅR 2016 SAMMENLIGNET 

MED MODELÅR 2013

TILSLUT DIN LASTBIL,  
VI TAGER OS AF RESTEN.

Køretøjer

GPS-sporing

Datatransmission

Flådeserver Flådeevaluering

IVECO har udviklet et komplet sæt integrerede effektivitet-boostende  
løsninger for at øge produktiviteten, reducere de totale udgifter ved  
ejerskab (TCO), brændstofomkostninger og CO2.  

IVECOs eksklusive Driving Style Evaluering system (system til evaluering af kørestil) giver dig 
mulighed for at overvåge hver enkel chaufførs kørestil, brændstofforbug og CO2-emissioner.  
DSE giver vejledning til chaufføren i førerhuset – resultatet er færre ulykker, nedsat 
brændstofforbrug og reducerede CO2-emissioner samt lavere vedligeholdelsesomkostninger 
takket være mindre overdreven slid på forbrugsmaterialer i bremser, transmission og dæk.

Sådan fungerer det:

BRÆNDSTOFSTYRING OG MÅDEN,  
DIN CHAUFFØR KØRER PÅ

Hvis du vil have letlæselige rapporter om din flådes brændstofforbrug og CO2-aftryk eller  
du vil hjælpe dine chauffører med at forbedre deres kørestil løbende, så er Smart Report 
det helt rigtige for dig.

BRÆNDSTOF 
KONSULENTTJENESTER.

Ugentlige rapporter levers direkte til din indbakke med 
information om vigtige KPI’er baseret på dine køretøjers 
præstation og måden dine chauffører kører på. 

Rapporterne ineholder nyttige tip og anbefalinger til at forbedre 
dine KPI’er yderligere og øge dine brændstofbesparelser.

MYIVECO SMART REPORT

MYIVECO SMART REPORT fordele:

• Identificerer muligheder for brændstofbesparelser og reduktion af CO2

• Levere kontinuerlig træning til dine chauffører med det eksklusive  
 IVECO Driving Style Evaluation (DSE) system
• Holder styr på brændstofomkostninger og CO2-aftryk for hvert køretøj i din flåde

CO2  
UGENTLIGE EMISSIONER

1,5 TONS/UGE

DSE BRÆNDSTOFBESPARELSES SCORE
UGENTLIG CHAUFFØR-UDVIKLING

BRÆNDSTOF-
BESPARELSE 

7,7
GEARSKIFT 8,6

KØRSELSFORVENTNING 8,6

BRÆNDSTOFFORBRUG 
UGENTLIGT FLÅDEGENNEMSNIT

25,5 l /100 km

  Bedste   Gennemsnit   Værste



BRÆNDSTOFRÅDGIVERE  
OG KØRESKOLER  
PÅ DE VIGTIGSTE  
EUROPÆISKE RUTER

Brændstofrådgivere

Køretræningsskoler

BRÆNDSTOFRÅDGIVNING*

KØRETRÆNINGSSKOLER*

Et dedikeret IVECO-team af lokale brændstofrådgivere
• Et dedikeret team af brændstofrådgivere giver gode råd på baggrund af IVECOs unikke know-how
• Brændstofrådgiverne overvåger konstant flådens KPI’er og udvikler skræddersyede 
 forbedringsplaner til brændstofbesparelse

Sådan fungerer det
• Konstant overvågning af lokal brændstofrådgiver
• Kvartalsvis konsulentvirksomhed til at analysere flåden og chaufførernes måde at køre på
• Handlingsplan til at forbedre brændstofforbrug og reducere kundens totale udgifter  
 ved ejerskab (TCO)

• Gode chauffører kan opnå brændstofbesparelser på linje med de bedste tekniske anordninger:  
 det er derfor, IVECO tilbyder specifikke chaufførtræningsprogrammer til at udvikle disse 
 færdigheder hos vores kunders chauffører
• Vi underviser i, hvordan man reducerer brændstofforbrug, forøger køretøjets levetid  
 og maksimerer vejsikkerheden
• Kurserne kan tilpasses kundens behov og afvikles hos dem eller i IVECOs faciliteter.  
 De behandlede emner omfatter: kendskab til køretøjet, dets egenskaber og funktioner,  
 samt kørsel med en professionel vejleder

* Valgfri servicepriser bestemmes af markedet i overensstemmelse med den lokale udbyder.




