
Kørefærdigheder øger produktiviteten
I-Coaching hjælper chaufføren med at køre mere økonomisk, sikkert og på en måde, der øger passagerernes komfort. Via
øjeblikkelig feedback vises konsekvensen af kørselsadfærden i realtid direkte for chaufføren. Som operatør har du kontrol
over, hvordan dine chauffører udnytter køretøjerne. De registrerede data indikerer, hvilke forbedringer der kan gøres for at
reducere brændstofforbruget, emissionerne samt slitagen på køretøjet.

Øjeblikkelig chaufførfeedback
I-Coaching er et chaufførværktøj, der nemt at se og tjekke under
kørslen. Ved hjælp af farveskift på symbolerne i displayet fra grøn
til rød får chaufføren øjeblikkelig feedback, hvis et eller flere af
seks forskellige parametre overskrides. Grænseværdierne kan let
programmeres individuelt helt ned på køretøjsniveau.

Coachingzoner
Ved hjælp af I-Coaching kan grænseværdien for hver af
kørselsparametrene indstilles, så de gælder overalt og altid. Med
tilføjelse af coachingzoner er det muligt at definere zoner og
angive specifikke grænseværdier for hver zone, herunder dage i
ugen samt tidspunkter på dagen, hvor grænseværdierne er
gældende. Coachingzonerne hjælper chaufføren med at køre
mere økonomisk, sikkert og på en måde, der øger
passagerernes komfort.

Statistik og opfølgning
Kørselsparametrene registreres, indsamles og opsummeres i
rapporter på portalen til Volvo Bus-flådestyring. Statistikkerne
viser tydeligt, om der er behov for justeringer af kørestilen. Med

chaufføruddannelse er det muligt at opnå brændstofbesparelser
på op til 10 %. Desuden opnår man større passagerkomfort og
sikkerhed, som er et direkte resultat af den mere glidende kørsel.

Chaufførinterface
I-Coaching-chaufførinterfacet består af en slank konsol, der er
installeret i chaufførens synsfelt. I-Coaching er en af Volvo
Bussers opkoblede serviceydelser. Det kan monteres på din
Volvo-bus eller turistbus fra fabrikkens side eller eftermonteres
på enhver Volvo eller bus af andet fabrikat.
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Krav
I-Coaching er baseret på Volvo Bus-flådestyring og kræver som
minimum, at funktionen Rapporter er aktiveret. Hvis funktionerne
til coachingzone ønskes, skal denne serviceydelse også
aktiveres.

EGENSKABER OG FORDELE

• Bedre brændstoføkonomi

EGENSKABER OG FORDELE

• Forbedret passagerkomfort
• Større sikkerhed
• Reducerede service- og vedligeholdelsesomkostninger
• Mere motiverede chauffører
• Mindre administration

OVERVÅGEDE PARAMETRE

• Omdrejningstal (o/min.)
• Tomgang (tt:mm:ss)
• Opbremsning (m/s2)
• Acceleration (m/s2)
• Hastighed (km/t)
• Kurvekørsel (m/s2)

Fakta:
Mål: 82 x 51 x 18 mm
Strømforbrug: <30-mA @24 V
Display: Fast LED-skærm med baggrundsbelysning
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