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*

Aumente a rentabilidade
da sua frota
*

AUMENTE A RENTABILIDADE
DA SUA FROTA
A Renault Trucks propõe-lhe Optifleet,
a solução de gestão de frotas “chave na mão”
para o acompanhar no dia-a-dia e reduzir os
custos de exploração. Controle a sua atividade
em tempo real, vigiando as suas principais
rubricas de despesas.
Todos os veículos Renault Trucks Euro 6
das gamas Longa Distância , Construção Aplicações Severas e Construção DTI 11 &
DTI 13 vêm pre-equipados de série para
receber os módulos que escolha. Os módulos
Map, Check e Drive estão prontos a serem
ativados, sem custos extra de instalação.

RETORNO DO
INVESTIMENTO
EM 3 MESES

OS 4 MÓDULOS
OPTIFLEET
GEOLOCALIZAÇÃO
DOS SEUS VEÍCULOS
EM TEMPO REAL

MAP – GEOLOCALIZAÇÃO DA SUA FROTA
 ocalize os seus veículos em tempo real: velocidade do
L
veículo, local, direção, nome do condutor e estado do cartão
do condutor.
Analise o histórico dos percursos dos seus veículos.
 timize os trajetos para evitar fazer quilómetros
O
desnecessários.

REDUÇÃO DO
CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL

CHECK - Acompanhe o consumo dos seus veículos.
 companhe à distância os dados técnicos por veículo e
A
por condutor: consumo de combustível, consumo na zona
verde, percentagem de tempo passado ao ralenti, número de
pressões sobre o pedal do travão, etc.
 eceba um alerta em caso de variações importantes do nível
R
de combustível no depósito.
 onheça o seu registo de impacto ambiental (dióxido de
C
carbono, NOx, etc.).

DESCARGA
À DISTÂNCIA
DE DADOS

DRIVE – Gestão dos tempos de trabalho do condutor
 companhe em tempo real os tempos de condução e de
A
repouso em conformidade com a regulamentação europeia
561/2006.
 rograme e descarregue à distância os dados da memória do
P
tacógrafo e do cartão do condutor.

ATÉ 5 000 €
DE ECONOMIA
POR ANO E
POR VEÍCULO

A subscrição é mensal e não implica
compromisso de permanência.
Permite comunicações ilimitadas em toda a
Europa.

TRANSMISSÃO AO
SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
A BORDO DA DIREÇÃO DE
DE ENTREGA DA CARGA

LINK - COMUNICAÇÃO COM os seus condutores
 nvie e receba mensagens dos seus condutores. Grátis a
E
partir de qualquer ponto na Europa.
Consulte o resumo dos principais dados técnicos do veículo.

