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Opnå en større rentabilitet
for din vognpark

OPNÅ EN STØRRE RENTABILITET
FOR DIN VOGNPARK
Renault Trucks tilbyder Optifleet til
administation af din vognpark. Her bliver du
ledsaget i at styre din virksomhed i realtid,
nedsætte dine driftsomkostninger og få styr på
dine vigtigeste udgiftsposter.

INVESTERINGEN
ER INDTJENT
PÅ 3 MÅNEDER

DE 4 OPTIFLEET
MODULER
LOKALISER
DINE KØRETØJER
I REALTID

MAP - LOKALISER DIN VOGNPARK
 ind dine køretøjer i realtid: køretøjets hastighed, placering,
F
retning, førerens navn og førerkortets status.

Alle Renault Trucks Euro 6-køretøjer i serien
Langdistance, er som standard udstyret med
Optifleet. Modulerne Map, Check og Drive
er klar til at blive aktiveret, uden udgifter til
udstyr og eftermontering. Modulet Link kan
tilkøbes seperat.

Analysér historikken over dine køretøjers kørte strækninger.
Optimér dine ruter og undgå overflødig kørsel.

REDUKTION AF
BRÆNDSTOFFORBRUGET
CHECK - Følg op på køretøjernes brændstofforbrug
 ølg de tekniske data for hvert køretøj og hver fører
F
på afstand: brændstofforbrug, forbrug i grønt område,
procentdel af tid brugt i tomgang, antal gange
bremsepedalen er aktiveret mv.
 liv advaret om betydelige variationer i brændstofniveauet i
B
tanken.
Udskriv dit miljømæssige fodaftryk (kuldioxid, Nox mv.).

DOWNLOAD DATA PÅ
AFSTAND
DRIVE - Følg lovgivningen
 ølg køre- og hviletiderne i realtid i overensstemmelse med
F
reglerne (EU-forordning 561/2006).
 rogrammér og hent data på afstand fra fartskriverens
P
hukommelse og førerkortet.

LEVERINGSADRESSEN
KAN SENDES TIL
DET INDBYGGEDE
NAVIGATIONSSYSTEM
SPAR OP TIL
37.000 kr.
OM ÅRET
PR. KØRETØJ

Månedligt abonnement uden tidsmæssige
forpligtelser med ubegrænsede opkald
i hele Europa.
Systemet leveres med et introduktionskursus i
funktionaliteterne.

LINK - Ledsag CHAUFFØRERNE
Kommunikér med chaufførerne pr. e-mail.
Se aktivitetstider og køretøjets log i førerhuset.

