
GreenFleet
Fuel Save

Elektronický asistent  jízdy.

Drama�cky snižte spotře-
bu vašich vozidel a uspořte 
významné finanční pro-
středky. Úspory se projeví 
ihned po ak�vaci jednotky.

Systém je automa�cký, 
projeví se u všech řidičů.

► Okamžité reálné úspory 5% - 
12% pohonných hmot po 
ak�vaci zařízení dle typu 
práce vozidla.

► Není nutné školení řidiče pro 
ekonomickou jízdu nebo 
dodatečné hodnocení 
jízdního stylu

► Výrazné snížení CO₂ a 
dalších emisí.

► Bez zásahu do elektronické-
ho systému vozidla.

► Rychlá návratnost.
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Okamžitá úspora pohonných hmot typicky 5% - 12%, které jinak 
unikají do ovzduší. Drama�cké snížení CO₂ a dalších emisí.

Snižte výrazně náklady na provoz vašich vozidel. Bez školení řidičů a zvýšení 
administra�vy. Automa�cká op�malizace jízdy vozidla díky nové technologii. 
Efekt se projeví okamžitě po ak�vaci. Rychlá návratnost.

Ukázka úspory PHM:

► SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PHM o 5% - 12%. Snižte drama�cky spotřebu a �m 
náklady na provoz vašich vozidel. 

► BEZ ZVÝŠENÍ ADMINISTRATIVY. Není nutné proškolovat řidiče nebo 
kontrolovat a vyhodnocovat jejich jízdní styl.

► NIŽŠÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU. S úsporou PHM šetříte také opotřebení 
motoru a servisní náklady vozidla.

► PRO NOVÁ I STARŠÍ VOZIDLA. Lze aplikovat napříč vozovým parkem, u 
novějších i starších vozidel.

► BEZ ZÁSAHU DO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY. Nejedná se o zásah do komunikace 
CAN, tuning nebo „čipování” vozidla. Bez zásahu do palivového systému 
nebo použitých pohonných hmot.

► ZELENÁ PRO EKOLOGII. Pozi�vní dopady na životní prostředí. Zlepšete 
životní prostředí díky nové technologii, snižte CO₂ a další emise.

Nejvyšší úspory se projeví u vozidel, které mají na trase hodně zastávek - 
komunální služby, svoz odpadu, svozy a rozvozy, autobusy, jízda ve městě.
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 Spotřeba PHM 35ltr / 100km
 Úspora 8% 2,8ltr / 100 km
 Ujeto ročně 50.000 km
 Úspora 1.400 litrů diesel

 Úspora při ceně 30Kč / 1 litr 42.000 Kč / ročně / vozidlo

 


