
Umiejętności jazdy zwiększają produktywność
I-Coaching pomaga kierowcy jeździć ekonomiczniej, bezpieczniej i w sposób zapewniający pasażerom większy komfort.
Dzięki natychmiastowym informacjom zwrotnym kierowca może zobaczyć skutki swojego zachowania w czasie
rzeczywistym. Jako operator masz kontrolę nad użytkowaniem pojazdów przez kierowców. Zarejestrowane dane pozwalają
stwierdzić, jakie należy wprowadzić usprawnienia, aby zmniejszyć zużycie paliwa i emisje spalin, a także zużycie.

Błyskawiczne informacje dla kierowcy
I-Coaching to narzędzie kierowcy dobrze widoczne podczas
kierowania. Zmiana koloru symboli na ekranie z zielonego na
czerwony zapewnia natychmiastową informację o przekroczeniu
jednego lub kilku z sześciu parametrów. Wartości progowe są
ustawieniami konfigurowalnymi na poziomie pojazdu.

Strefy coachingu
Za pomocą usługi I-Coaching ustawia się wartości progowe dla
każdego z parametrów jazdy. Wartości te są ważne przez cały
czas i w każdym miejscu. Dzięki wprowadzeniu stref coachingu
można zdefiniować strefy i przypisać im określone wartości
progowe, w tym dni tygodnia i godziny, w których wartości
obowiązują. Strefy coachingu pomagają kierowcy jeździć
ekonomiczniej, bezpieczniej i w sposób zapewniający
pasażerom większy komfort.

Statystyki i monitorowanie
Parametry jazdy są rejestrowane i podsumowywane w raportach
w portalu zarządzania flotą Volvo Bus. Statystyki wskazują, czy
potrzebne są korekty stylu jazdy. Dzięki szkoleniu kierowców

można uzyskać oszczędności paliwa do 10%. Dochodzi do tego
komfort i bezpieczeństwo pasażerów wynikające bezpośrednio z
płynniejszej jazdy.

Interfejs kierowcy
Interfejs użytkownika usługi I-Coaching to ekran zainstalowany w
polu widzenia kierowcy. I-Coaching jest jedną z sieciowych
usług firmy Volvo Buses. Rozwiązanie może być zainstalowane
fabrycznie w autobusie lub autokarze Volvo lub jako doposażenie
autobusów Volvo i innych marek.
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Wymagania
I-Coaching opiera się na usłudze Volvo Bus do zarządzania flotą
i wymaga aktywowania co najmniej usługi raportów. Jeśli planuje
się wykorzystanie funkcji stref coachingu, także ta usługa musi
zostać aktywowana.

CECHY I KORZYŚCI

• Większa oszczędność paliwa

CECHY I KORZYŚCI

• Poprawa komfortu pasażerów
• Większe bezpieczeństwo
• Mniejsze koszty serwisowania i obsługi technicznej
• Większa motywacja kierowców
• Mniej czynności administracyjnych

MONITOROWANE PARAMETRY

• Obroty silnika (obr./min)
• Czas pracy na biegu jałowym (gg:mm:ss)
• Hamowanie (m/s2)
• Przyspieszenie (m/s2)
• Prędkość (km/h)
• Pokonywanie zakrętów (m/s2)

Fakty:
Wymiary: 82 x 51 x 18 mm
Zużycie energii: <30 mA przy 24 V
Wyświetlacz: Stały ekran z podświetleniem LED
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BED 209264 2018-05-07. Pokazane lub wymienione w niniejszej publikacji wyposażenie może być wyposażeniem dodatkowym lub jednym z dodatkowych akcesoriów. Niektóre elementy mogą być niedostępne na rynku polskim.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych naszych produktów bez uprzedniego powiadamiania.


