drogi kliencie - Oferujemy
Oprogramowanie ﬂotowe służy do maksymalnego wykorzystania
w typowym europejskim transporcie długodystansowym
automatycznych funkcji samochodu ciężarowego służących
do oszczędzania paliwa.
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Parametry powiązane z funkcją I-See (PVT-EXT & PVT-MAP)
są zmodyﬁkowane w porównaniu ze standardową funkcją I-See
•
•
•
•
•

Spadek prędkości podczas jazdy pod górę jest ustawiony na 7 km/h
dla pojazdów Step B i 10 km/h dla pojazdów Step C
Wartość Schwung jest ustawiona na 5 km/h na wszystkich
samochodach ciężarowych
Hamulec tempomatu, wzrost prędkości dla wybranego poziomu Eco
zmieniono z 6 km/h na 5 km/h
Ustawienie szybkości na tempomacie zmodyﬁkowano na maks. 85 km/h
Ogranicznik prędkości drogowej, pedał, zmodyﬁkowany do 85 km/h

Cechy i korzyści
• Ograniczone zużycie paliwa, jeśli podczas jazdy jest używany
tempomat, przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu
średniej prędkości.
• Pakiet posprzedażny nie wpływa na homologację samochodu
ciężarowego.
• Niższe zużycie paliwa zależy od: umiejętności kierowcy,
rodzaju ładunku, drogi, użycia tempomatu, ustawienia
ogranicznika prędkości poniżej 90 km/h, dotarcia (lub nie)
pojazdu i sezonu letniego lub zimowego. Większego efektu
można oczekiwać w przypadku niedoświadczonych
kierowców, a mniejszego w przypadku doświadczonych.
• Pakiet posprzedażny można instalować zarówno w nowych,
jak i używanych samochodach ciężarowych Volvo (HDV, Euro 6).
• Oprogramowanie ma zastosowanie do FH i FM, D13 i D16, Step B i Step C,
AMT-F z wersją PVT-EXT I-see dla samochodów ciężarowych Step B
i z wersją PVT-MAP dla samochodów ciężarowych Step C.

To rozwiązanie jest przeznaczone przede wszystkim
do następujących samochodów ciężarowych:
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• FH4/FM4, D13/D16, EU6 Step B/Step C, I-shift (data specyﬁkacji W1623
lub późniejsza) wyposażone w funkcję I-See (PVT-EXT/PVT-MAP)
• Oprogramowanie pojazdu musi zostać zaktualizowane do najnowszej wersji
• Podstawowa specyﬁkacja wymagana do instalacji oprogramowania:
24-HDV, EM-EU6, TYPE-FH, TYPE-FM, ENG-VE13, ENG-VE16, BDEP-B,
BDEP-C, TRA-AMT/ TRA-SPT, CRUIS-E, PVT-BAS/PVT-EXT/PVT-MAP

Po trzech miesiącach,
w przypadku braku wyników zwracamy koszty.
* Przebieg 130 000 km rocznie

* Cena jest uzależniona od wariantu pojazdu – szczegóły u przedstawiciela

* Oferta ważna do 30.06.2019

Ten pakiet posprzedażny jest przeznaczony dla następujących klientów:
•
•
•
•

Klienci ﬂotowi kładący nacisk na zużycie paliwa
Klienci ﬂotowi, u których istnieje znaczna rotacja kierowców
Klienci, dla których bardzo ważnym czynnikiem jest zużycie paliwa lub jest ono ważniejsze niż właściwości jezdne.
Transporty, podczas których tempomatu można używać przez ponad 40% czasu
























































































Dezaktywacja oprogramowania
musi odbyć się w tym samym
warsztacie, w którym
odbyła się aktywacja.

