
Bedre kjøreferdigheter gir økt produktivitet
I-Coaching hjelper sjåføren å kjøre mer økonomisk, tryggere og på en måte som gir økt komfort for passasjerene. Sjåføren
ser effekten av kjøreatferden i sanntid gjennom øyeblikkelige tilbakemeldinger. Som operatør har du kontroll over hvordan
sjåførene bruker kjøretøyene. Dataloggene indikerer hvilke forbedringer som kan gjøres for å redusere drivstofforbruk,
utslipp og slitasje.

Øyeblikkelig tilbakemelding til sjåførene
I-Coaching er sjåførens redskap, som skal være godt synlig
under kjøring. Når en eller flere av de seks parametrene
overstiges, får sjåføren umiddelbar tilbakemelding ved at
symbolene på skjermen endrer farge fra grønt til rødt.
Grenseverdiene kan innstilles og justeres trinnløst for hvert
enkelt kjøretøy.

Turistbussoner
Ved bruk av I-Coaching blir det definert en grenseverdi for hvert
av de innstilte kjøreparametrene, og de gjelder hvor som helst og
når som helst. Hvis du også bruker turistbussoner, er det mulig å
definere sonene og tildele hver enkelt sone bestemte
grenseverdier, blant annet hvilke ukedager og tidspunkt
grenseverdiene skal gjelde for. Turistbussonene hjelper sjåføren
med å kjøre mer økonomisk, sikrere og på en måte som gir økt
komfort for passasjerene.

Statistikk og oppfølging
Kjøreparametrene loggføres og vises som sammendrag i
rapporter i portalen for Flåtestyring fra Volvo Buss. Statistikken
viser tydelig om det er behov for å justere kjørestilen. Med
sjåføropplæring kan du oppnå drivstoffsparinger på opptil 10 %.
En jevnere kjørestil gir også økt passasjerkomfort og sikkerhet.

Førergrensesnitt
I-Coaching er en slank brikke som monteres innenfor sjåførens
synsfelt. I-Coaching er en tilkoblet tjeneste fra Volvo Buss.
Brikken kan fabrikkmonteres på rute- eller turistbusser fra Volvo,
eller den kan ettermonteres på kjøretøyer fra både Volvo og
andre merker.
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Forutsetninger
I-Coaching bygger på Flåtestyring fra Volvo Buss og krever som
et minimum at rapporttjenesten er aktiv. Hvis funksjonen med
turistbussoner skal brukes, må også denne tjenesten være
aktivert.

FUNKSJONER OG FORDELER

• Økt drivstoffeffektivitet

FUNKSJONER OG FORDELER

• Forbedret passasjerkomfort
• Økt sikkerhet
• Reduserte service- og vedlikeholdskostnader
• Mer motiverte sjåfører
• Redusert administrasjon

OVERVÅKEDE PARAMETRE

• Turtall (o/min)
• Tomgang (tt:mm:ss)
• Bremsing (m/s2)
• Akselerasjon (m/s2)
• Hastighet (km/t)
• Kurvekjøring (m/s2)

Fakta:
Mål: 82x51x18 mm
Strømforbruk: <30-mA @24 V
Display: Fast, LED-bakbelyst skjerm
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