
Lisää tuottavuutta hyvillä ajotaidoilla
I-Coaching auttaa kuljettajaa ajamaan taloudellisemmin, turvallisemmin ja matkustusmukavuutta parantavalla tavalla.
Välittömän palautteen ansiosta ajotavan vaikutukset näkyvät kuljettajalle reaaliajassa. Liikennöitsijänä voit hallita sitä, kuinka
kuljettajat hyödyntävät ajoneuvojaan. Järjestelmän kirjaamista tiedoista näkyy, millaisilla parannuksilla polttoaineenkulutusta
ja päästöjä voidaan pienentää ja kulumista hidastaa.

Välitön palaute kuljettajalle
I-Coaching on kuljettajan työkalu, jota on helppo seurata ajon
aikana. Kun vähintään yksi kuudesta parametrista ylittyy, näytön
symbolien väri vaihtuu vihreästä punaiseksi. Kuljettaja saa näin
heti palautetta. Raja-arvot ovat muokattavia asetuksia, joita voi
määrittää ajoneuvokohtaisesti.

Coaching-vyöhykkeet
I-Coaching-työkalua käytettäessä jokaiselle ajoparametrille
asetetaan raja-arvo, joka on voimassa kaikkialla ja kaikkina
aikoina. Coaching-vyöhykkeiden avulla voidaan puolestaan
määritellä vyöhykkeitä, ja kullekin vyöhykkeelle voidaan määrittää
omat raja-arvot sekä viikonpäivät ja kellonajat, jolloin nämä raja-
arvot ovat voimassa. Coaching-vyöhykkeet auttavat kuljettajaa
ajamaan taloudellisemmin, turvallisemmin ja
matkustusmukavuutta parantavalla tavalla.

Tilastot ja seuranta
Ajon aikana tehdyt mittaukset kirjataan ja esitetään raporteissa
Volvo Bus Kaluston Hallintapalveluiden portaalissa. Tilastot
osoittavat selvästi, jos ajotapaa on syytä muuttaa.

Kuljettajakoulutuksen avulla polttoainetta voidaan säästää jopa
10 prosenttia. Tasainen ajo vaikuttaa myös
matkustusmukavuuteen ja turvallisuuteen.

Kuljettajan käyttöliittymä
I-Coaching on näyttö, joka asennetaan kuljettajan näkökentän
alueelle. I-Coaching on eräs Volvo Buses yhdistetyistä
palveluista. Se voidaan asentaa Volvo linja-autoon tehtaalla tai
jälkiasennuksena mihin tahansa linja-autoon merkkiin katsomatta.
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Vaatimukset
I-Coaching tarvitsee Volvo Bus Kaluston hallintapalvelun ja
edellyttää, että vähintään Raportit-palvelu on käytössä. Jos
coaching-vyöhykkeitä halutaan käyttää, myös vyöhykepalvelu on
aktivoitava.

OMINAISUUDET JA EDUT

• Parempi polttoainetaloudellisuus
• Matkustusmukavuus paranee
• Turvallisuus paranee
• Pienemmät huolto- ja ylläpitokustannukset
• Motivoituneemmat kuljettajat
• Hallinnollinen taakka kevenee

SEURATTAVAT PARAMETRIT

• moottorin käyntinopeus (rpm)
• joutokäynti (hh:mm:ss)
• jarrutukset (m/s2)
• kiihdytykset (m/s2)
• ylinopeus (km/h)
• kaarreajo (m/s2)

Tiedot:
Mitat: 82 x 51 x 18 mm
Virrankulutus: <30 mA @ 24 V
Näyttö: kiinteä taustavalaistu LED-näyttö
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BED 209264 2018-05-07. Julkaisussa kuvatut tai mainitut laitteet saattavat olla lisävarusteita tai saatavina tarvikkeina, ja ne saattavat vaihdella maakohtaisesti.
Volvo pidättää oikeuden mallin ja rakenteen muutoksiin niistä ennakolta ilmoittamatta.


