DRIVER PERFORMANCE ASSISTANT
DE PERSOONLIJKE COACH OM IEDERE CHAUFFEUR OPTIMAAL TE LATEN PRESTEREN

Algemene informatie

(Besparend remmen) tijdens een rit worden totaalscores

De Driver Performance Assistent (DPA) is een interactief pro-

berekend en als percentage weergegeven.

gramma waarmee de chauffeur wordt getraind om de meest

In het ECO-performance-overzicht op het instrumenten-

kostenefficiënte rijstijl te bereiken. De Driver Performance

paneel worden de scores voor Anticiperen en Efficiënt

Assistant fungeert als een persoonlijke coach die de chauf-

remmen als afzonderlijke waarden en als totaalscore

feur begeleidt om de kostenbesparingsmogelijkheden van

(Totaal score) aangegeven. De chauffeur kan de

het voertuig optimaal te benutten.

weergave van de ECO-performance verbergen. In dat

Voor de totale bedrijfskosten (TCO) is niet alleen het

geval wordt alleen de balk voor de totaalscore onderaan

brandstofverbruik bepalend. Slijtage van de remmen is

het display weergegeven. Met de menuknop kan een

daarbij ook een belangrijke factor. De directe invloed van de

streefwaarde voor het brandstofverbruik worden ingesteld.

chauffeur hierop wordt nauwkeurig bewaakt door de Driver

De streefwaarde wordt grafisch weergegeven in het

Performance Assistant.

balkdiagram van het gemiddelde brandstofverbruik op
het ECO-performance-scherm. De balk is groen als de
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Afhankelijk van de mate waarin het voertuig uitrolt

streefwaarde is bereikt en wordt rood bij overschrijding van

(Anticiperen) en het gebruik van de voetremmen of retarders

de streefwaarde.
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Anticiperen

Schakeladvies

De gewogen factoren voor
anticipatie zijn de uitrolafstand van het voertuig
(geen brandstofinspuiting)
en sterke remvertragingen.
Er verschijnen 'coaching
tips' wanneer de chauffeur
het voertuig onvoldoende
laat uitrollen of wanneer te
hard moet worden geremd
om de voertuigsnelheid
te verlagen. Het bericht
'Goed geanticipeerd' is
een compliment voor een
chauffeur die op deze
punten goed presteert.

Bij handgeschakelde
versnellingsbakken
kan een terug- of
opschakeladvies worden
gegeven. Aanvankelijk
verschijnt een op- of
terugschakelsymbool in de
toerenteller. Als dit advies
langer dan 30 seconden
wordt genegeerd,
verschijnt er een bericht in
het centrale display.

Voertuigtips

Wanneer het voertuig
stilstaat, kunnen
voertuigtips worden
opgevraagd in het menu
voor Rijondersteuning.
Voertuigtips informeren de
chauffeur hoe er brandstof
kan worden bespaard
door de beschikbare
voertuigsystemen op de
juiste manier te gebruiken
en de bandenspanning
of dakspoilerafstelling te
corrigeren.

Efficiënt remmen

Bij goed gebruik van de
beschikbare retardersystemen (MX Engine Brake,
ZF-intarder) blijft de slijtage
van de remvoeringen van
de bedrijfsremmen tot een
minimum beperkt. DPA
controleert het gebruik
van de bedrijfsremmen ten
opzichte van het mogelijke
gebruik van de retarder en
biedt tips voor de chauffeur over een efficiënt gebruik van de remsystemen.

Snelheidsregelfuncties

Het juiste gebruik
van de diverse
snelheidsregelsystemen
dragen bij tot een betere
brandstofzuinigheid.
Het feitelijke gebruik
van de Cruise Control,
Predictive Cruise Control
en Eco-modus wordt
afgezet tegen de weg- en
verkeersomstandigheden
en indien nodig worden
er coaching-berichten
gegenereerd. Een
van deze berichten is
gerelateerd aan het
verschil tussen de
instellingen van de
cruisecontrol en Downhill
Speed Control.
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ECO
OFF

Activering ECO-modus
bespaart brandstof

Activering Predictive CC
bespaart brandstof

DRIVER PERFORMANCE ASSISTANT

