Verlaag
Transport- en
wagenparkkosten

Inhoud
Inleiding

3

Een uitdagende tijd

5

Reparaties en onderhoud:
Een complexe kostenpost met beperkte
zichtbaarheid

10

Brandstof: Een onzekere
en onvermijdelijke kostenpost

13

Hoe mobiliteitsoplossingen
kunnen helpen

16

Conclusie

24

Bronnen en disclaimers

25

2

Inleiding
De kostenkwestie is bijna altijd aanwezig in de gedachten
van transportbedrijven. In het onderzoek van Webfleet
Solutions werd aan fleet managers gevraagd de top drie
kwesties te noemen waar ze het meeste hulp bij nodig
hebben. Dit is de uitkomst:
•

Brandstofkosten verlagen

•

Onderhoudskosten terugbrengen

•

De levensduur van voertuigen verlengen

Gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie en de
toegenomen economische instabiliteit hebben de kosten
van transportwagenparken alleen maar doen toenemen.
Slechts 32% van de Europese transportbedrijven
verwacht dat hun bedrijfsomzet in 2020 zal stijgen,
terwijl 38% een omzetdaling verwachtte ten opzichte
van 2019.1
In het recente rapport van Frost & Sullivan over de
Connected Truck Telematics Market2 stonden ook
kostengerelateerde kwesties hoog op de agenda.
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38%

van de Europese
transportbedrijven
verwachtte een
omzetdaling
in 2020

CONNECTED TRUCK TELEMATICS MARKET: TOP-OF-MIND KWESTIES MANAGEMENT

#1

• De COVID-19-pandemie bedreigt de mondiale toeleveringsketens

#2

• Instabiele brandstofprijzen

#3

• Wereldwijde economische vertraging

• Handelsimplicaties van brexit die de kosten opdrijven
• Loon van de chauffeur dat van invloed is op de totale eigendomskosten

Het is duidelijk: meer dan ooit moeten transportbedrijven
de factoren die van invloed zijn op hun omzet zorgvuldig
in de hand houden.
In dit eBook wordt de kwestie van transportkosten onder
de loep genomen. Er wordt gekeken naar de gevolgen
van de recente gebeurtenissen voor de activiteiten en de
inkomsten van transportbedrijven. Ook wordt er gekeken
naar de belangrijkste factoren die bijdragen aan de
kosten en hoe deze zich ontwikkelen. Daarnaast worden
de mobiliteitsoplossingen die transportbedrijven kunnen
gebruiken, om actie te ondernemen en de kosten onder
controle te krijgen, besproken.
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Een
uitdagende tijd
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Het belang van de transportsector is nog nooit zo

Met de beperkingen van het regionale en internationale

groot geweest als in 2020. In deze zeer uitdagende

verkeer, de sluiting van bedrijven en de stopzetting van

tijden zijn transportbedrijven onderweg om ervoor te

veel economische activiteiten in veel landen is er een

zorgen dat cruciale goederen, voorraden en uitrusting

onvermijdelijk effect op de wagenparkactiviteit.

op hun plek van bestemming aankomen.
Maar de COVID-19-crisis is voor transportbedrijven
bijzonder zwaar geweest.

Om precies te kunnen volgen hoe de

op een normaal niveau te opereren. De volgende

wagenparkactiviteit op de beperkingen reageert, werkt

tabellen geven het niveau weer van de activiteit

Webfleet Solutions samen met mede-wereldmarktleider

van het transportwagenpark in negen landen tot 30

in telematica Geotab om de Commercial Mobility

juli 2021. Merk op dat de grote, eendaagse dips in

Recovery Dashboard te bouwen. De resultaten geven

sommige grafieken werden veroorzaakt door nationale

een weekoverzicht van de invloed van veranderende

feestdagen.

maatregelen op het vermogen van bedrijven om

Uitgangspunt
pre-COVID niveaus
% normale activiteit

Canada

Uitgangspunt
pre-COVID niveaus
% normale activiteit

Frankrijk
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Duitsland
% normale activiteit

Uitgangspunt
pre-COVID niveaus

Italië
% normale activiteit

Uitgangspunt
pre-COVID niveaus

Het goede nieuws is dat we in sommige regio's activiteit zeer
stabiel zien verlopen, waarbij sommige regio’s de pre-COVIDniveaus overschrijden, maar toch hebben sommige meer tijd
nodig om te herstellen.

Nederland
% normale activiteit

Uitgangspunt
pre-COVID niveaus

Polen
% normale activiteit

Uitgangspunt
pre-COVID niveaus
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Spanje
% normale activiteit

Uitgangspunt
pre-COVID niveaus

Verenigde
Staten

% normale activiteit

Uitgangspunt
pre-COVID niveaus

Uitgangspunt
pre-COVID niveaus
% normale activiteit

Verenigd
Koninkrijk

Belangrijker is dat deze dalingen in de
wagenparkactiviteit zich zullen vertalen in verliezen
voor transportbedrijven wereldwijd. Het IRUinlichtingenrapport raamt de verliezen in Europa op 108
miljard EUR, met een jaarlijkse omzetdaling van 20%.3
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Dat zet het terugdringen van de kosten voor het
beheer van een wagenpark hoog op de agenda voor
veel bedrijven in de sector.
Veel van de kosten waar transportbedrijven
mee te maken hebben, zoals afschrijvingen en
wegenbelasting, liggen buiten de controle van een
fleet manager. Maar op andere gebieden kan wel actie
worden ondernomen.
In dit eBook concentreren we ons op kosten zoals
brandstof, onderhoud, reparaties en banden, die u kunt
verlagen met beter beheer, betere oplossingen
of betere hardware.

Brandstof, rijgedrag, reparaties,
onderhoud en banden zijn
allemaal factoren waarop
een fleet manager actie kan
ondernemen om

kosten te
verlagen
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Reparaties en
onderhoud:
Een complexe
kostenpost
met beperkte
zichtbaarheid
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Het in topconditie houden van uw vrachtwagens is

dat bijna 40% van de vrachtwagenchauffeurs geen

essentieel voor de veiligheid en de naleving van de

controles rondom voertuigen uitvoert, terwijl nog eens

voorschriften. Het is ook essentieel om de levensduur

16% aangaf dat ze dit zelden doen.4

van een voertuig te verlengen, de waarde ervan te
behouden, stilstand te vermijden en, uiteindelijk, de

Natuurlijk is onderhoud ook een kostenpost op zich.

eigendomskosten te verminderen.

Er zijn dus twee uitdagingen op het gebied van
onderhoudskosten: het efficiënt onderhouden van uw

Toch suggereren studies dat veel transportbedrijven

wagenpark om de levensduur ervan te verlengen en

risico's nemen met hun onderhoud. Zo bleek uit een

het beheersen van het bedrag dat u hieraan besteedt.

recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en Ierland

Groeiende kosten en een
gebrek aan zichtbaarheid
In de studie Re-evaluating the Total Cost of Truck
Fleet Ownership heeft KPMG de toenemende
onderhoudskosten geïdentificeerd als een belangrijke
factor die bijdraagt aan de totale toenemende
eigendomskosten voor vrachtwagenbedrijven.
Naarmate de technologie vordert en de vrachtwagen
een geavanceerder voertuig wordt, wordt het
in topconditie houden van de vrachtwagen ook
complexer en duurder.
Een andere factor is het tekort aan chauffeurs.
Hoewel COVID-19 het tekort in Europa aan
vrachtwagenchauffeurs in 2020 aanzienlijk zag dalen
(van 24% naar slechts 7%), verwachten Europese
bedrijven een tekort aan chauffeurs van 17% in 2021.5
Dit zorgt ervoor dat sommige bedrijven vertrouwen
hebben in minder ervaren chauffeurs, wat resulteert in
minder efficiënt rijden en meer slijtage aan het voertuig.
Nog zorgwekkender is dat KPMG heeft geconstateerd
dat fleet managers moeite hebben met het inschatten
van de onderhoudskosten - slechts 32% gaf aan dat ze
de onderhoudskosten nauwkeurig konden becijferen.6
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Een aantal factoren die reparatie- en
onderhoudsgerelateerde kosten opdrijven

INEFFICIËNTE
ONDERHOUDSPROCESSEN

GEBREK AAN
ONDERHOUDSINFRASTRUCTUUR

Lukraak plannen en inconsistente voertuig- en

Sommige transportbedrijven lijden onder het feit

bandencontroles verhogen direct de kans op

dat ze niet over voldoende middelen beschikken

kostbare stilstand en grotere uitgaven voor

om het onderhoud van hun voertuigen of

vrachtwagenonderhoud verderop in de keten.

banden in eigen beheer uit te voeren, of
dat ze het onderhoud uitbesteden aan een
onbetrouwbare partner.

ONVEILIG RIJDEN
BANDENLEVENSDUUR

Chauffeurs die risico's nemen, zwaar remmen,
onnodig versnellen of zich onveilig gedragen
op de weg zullen op verschillende delen van

Hoewel het vervangen van banden op een

uw voertuig hun tol eisen. Slijtage bouwt zich

bepaald moment noodzakelijk zal zijn voor

op in de loop van de tijd en leidt tot hogere

elke voertuigeigenaar, zal het verlengen van de

reparatiekosten.

levensduur van bestaande banden bijdragen aan
het verlagen van de totale uitgaven.

LATE DETECTIE VAN SCHADE
Zelfs als u regelmatige onderhoudscontroles
plant, tenzij u zicht hebt op problemen zodra
deze zich voordoen, bestaat het risico dat kleine
storingen zich ontwikkelen tot grote problemen
die ernstige en dure reparaties vereisen.
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Brandstof: Een
onzekere en
onvermijdelijke
kostenpost
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2020 begon met een daling van 17% in de

1. VS

21. Verenigd Koninkrijk

wereldwijde olieprijzen. n de tweede helft van het jaar

8. Ierland

23. Frankrijk

stabiliseerden de benzinekosten echter om vanaf juli

9. Canada

27. Spanje

2021 opnieuw stijgen tot aan de piek van 2018.

12. Noorwegen

30. Italië
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13. Denemarken

40. Polen

Een recente studie van Bloomberg beoordeelde 61

15. Zweden

41. Chili

landen op basis van de betaalbaarheid van benzine,

17. Duitsland

47. Mexico

gedefinieerd als het percentage van een dagloon in dat

18. België

55. Zuid-Afrika

land dat nodig is om een eenheid benzine te kopen.

20. Nederland

Hier is een selectie van landen gerangschikt.8
Natuurlijk kunt u de prijs van brandstof niet
beïnvloeden. U kunt echter wel invloed uitoefenen
op bepaalde factoren die het bedrag verhogen dat u
uitgeeft aan het tanken van uw wagenpark.

Hoe gaan
transportbedrijven om
met brandstofverspilling?

Webfleet Solutions vroeg 1200 beleidsmakers van
wagenparken in heel Europa hoe wordt omgegaan met
de brandstofkosten en kreeg de volgende antwoorden:

HOE PAKT U BRANDSTOFVERSPILLING
AAN MET BETREKKING TOT
RIJGEDRAG?

HOE CONTROLEERT U NORMAAL
GESPROKEN BRANDSTOFVERLIES
EN BRANDSTOFEFFICIËNTIE?

13%

13%

49%
38%

Bewaken van de
kilometerstand
Training
Op een andere manier

15%

33%
39%
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Telematica
Brandstofkaarten
Brandstofkaarten en
telematica
Op een andere manier

Enkele factoren die de brandstofkosten opdrijven

RIJSTIJL

BANDENSPANNING

Van onnodig optrekken en afremmen tot

Langzame lekkage in de bandenspanning of

stationair draaien en hard remmen, er is een

slecht onderhouden bandenspanning zorgen

lange lijst van inefficiënte rijgewoonten die

na verloop van tijd voor een verhoging van het

ervoor zorgen dat uw vrachtwagens meer

brandstofverbruik. Op basis van tests die door

brandstof verbruiken dan nodig is.

Bridgestone zijn uitgevoerd, leidt een verlaging
van drie bar - van negen naar zes bar - tot een
verhoging van de rolweerstandscoëfficiënt
(RRC) tussen 8% en 17%, afhankelijk van de
specificatie van de band.

BANDROLWEERSTAND
Hoe meer weerstand uw voertuig heeft tegen
beweging, hoe meer brandstof er nodig is om

AANTAL GEREDEN KILOMETERS

te rijden. Een band met een hoge rolweerstand
verhoogt dus de hoeveelheid brandstof die uw

Onnodig gereden kilometers vertalen zich

vrachtwagen nodig heeft.

in onnodig brandstofverbruik. Inefficiënte
routeplanning en onverwacht verkeer leiden niet
alleen tot een minder efficiënt werkproces. Ze
drijven ook uw brandstofkosten op.
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Hoe
mobiliteitsoplossingen
kunnen helpen
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Bij Bridgestone en Webfleet Solutions zijn

Door de juiste combinatie voor uw wagenpark te

we toegewijd aan het ontwikkelen van

kiezen, kunt u ervoor zorgen dat u bij elke stap van uw

mobiliteitsoplossingen die tegemoetkomen aan de

reis de totale uitgaven efficiënt terugbrengt.

kwesties op een planeet die snel in beweging is.
Samen bieden we een scala aan hardware, software,
producten en oplossingen die u kunnen helpen uw
kosten te verlagen.

Voor uw voertuig
Kies banden die de
kosteneffectiviteit
optimaliseren
Het hebben van de juiste band op uw voertuig kan het
verschil maken als het gaat om het verlagen van de
kosten. De rolweerstand en kilometrageprestaties van
de Bridgestone Duravis R002 leveren bijvoorbeeld een
brandstofbesparingspotentieel van maximaal 5% ten
opzichte van de vorige generatie.i
Er kan nog meer brandstof worden bespaard met
de Bridgestone Ecopia H002, lange-afstandsbanden
met een A-klasse rolweerstand op elke aspositie.
Aangezien één labelklasse overeenkomt met 5%
potentiële brandstofbesparingii, kunnen Ecopia-banden
een besparing opleveren die groter is dan de werkelijke
kosten van de band.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt
jaarlijks ongeveer 4,5 ton CO2iii bespaard door
het bandenbeleid te wijzigen naar één lagere
rolweerstandscoëfficiënt (RRC) op alle wielposities.
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Gebruik maken van
telematicagegevens om
de ideale band te krijgen
Met behulp van de WEBFLEET fleet managementoplossing is het mogelijk om gegevens te volgen met
betrekking tot de routes die u rijdt en de haltes die uw
voertuigen maken. Deze gegevens kunnen vervolgens
worden geanalyseerd om te helpen bij het bepalen van
de meest geschikte band voor een bepaald voertuig in
uw wagenpark.
Een voertuig dat bijvoorbeeld meer dan 30% van de
tijd op regionale wegen rijdt en minder dan 250 km/u
of drie of meer leveringen per dag maakt, kan het
beste met DURAVIS-banden worden uitgerust. Als een
voertuig meer dan 90% van de tijd op de snelweg rijdt
en meer dan 500 km/u of minder dan drie leveringen
per dag maakt, dan zijn ECOPIA-banden geschikter.

Bandenlevensduur
verlengen met
vernieuwingen
Het gebruik van vernieuwingen in combinatie met
een oplossing zoals Bandag in plaats van deze te
vervangen, is een veilige en effectieve manier om de
totale kosten te verlagen.
Bovendien gebruiken Bandag-vernieuwingen 1/3 van
de grondstoffen die nodig zijn voor de productie
van nieuwe banden en stoot het proces 80% minder
koolstof uit volgens de gegevens van het Bridgestoneproces. Dit leidt tot een minder verspillende,
duurzamere aanpak van de vervanging van banden.
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Gebruik een holistische
benadering bij
bandonderhoud
Bridgestone’s Total Tyre Care is een uitgebreide, all-

Het creëert ook het ideale onderhoudsbeleid

in oplossing voor bandenbeheer die rekening houdt

voor uw voertuigtypen, met op maat gemaakte

met de unieke vereisten van uw wagenpark. Het

serviceovereenkomsten, waardoor het risico tijdens

bouwt de perfecte oplossing voor u op basis van drie

de levensduur van uw banden wordt beperkt, de

hoofdactiviteiten - bewaken, onderhouden en beheren

uptime wordt verbeterd en het onderhoud wordt

- om het gemak en de transparantie te maximaliseren

vereenvoudigd.

en tegelijkertijd de totale eigendomskosten te
verlagen.

De Tirematics-oplossing verbindt uw banden met de
verantwoordelijke onderhoudsleverancier, houdt de

Total Tyre Care maakt een gedetailleerd profiel van uw

bandenspanning in de gaten en neemt maatregelen

wagenpark en identificeert de gebieden waar u een

voordat er echte problemen ontstaan. Wanneer

potentiële besparing kunt realiseren alvorens de beste

bandenpech optreedt, kan Bridgestone's Service

producten aan te bevelen om de brandstofefficiëntie

Europe u 24 uur per dag, 7 dagen per week in heel

en de kosten per kilometer te optimaliseren.

Europa helpen in uw eigen taal.

Optimaliseer
het onderhoud
met voertuiggegevens
Met WEBFLEET kunt u onderhoudstaken op basis
van realtime kilometergegevens instellen in plaats
van een ingestelde tijdsperiode. Bovendien worden
diagnostische foutmeldingen van het voertuig en de
motor direct naar de fleet manager verzonden.
Dit betekent dat u op een gecontroleerde manier actie
kunt ondernemen om kwesties op te lossen voordat ze
uitgroeien tot ernstige, kostbare problemen. Er wordt
automatisch een onderhoudstaak ingepland zodra
een voertuig een foutmelding doorgeeft. Hierdoor
kunnen reparaties, inactieve tijd van het voertuig en
administratieve rompslomp worden voorkomen.

19

19

Voor uw chauffeurs
Stimuleer
kosteneffectiever rijden
WEBFLEET geeft u toegang tot een reeks datapunten,
waardoor u volledig zicht krijgt op de prestaties
van uw chauffeurs achter het stuur. De OptiDrive
360-aanpak biedt waardevolle inzichten op acht
belangrijke gebieden: snelheidsoverschrijdingen,
rijgebeurtenissen, stationair draaien, brandstof,
constante snelheid, uitrollen, groene snelheid en
schakelen.
Ondertussen geeft Webfleet Solutions met zijn
assortiment PRO Driver Terminals rechtstreeks
feedback en advies aan de chauffeur in het voertuig
om verspilling te voorkomen.

Zorg ervoor dat
de cruisecontrol is
ingeschakeld wanneer dat
mogelijk is

Plan betere routes,
gebruik minder brandstof
Zelfs de beste chauffeur kan uiteindelijk meer
brandstof verbruiken dan nodig is als hij zich op
de verkeerde route bevindt. De professionele

In WEBFLEET wordt in uw kaartinterface het deel van

vrachtwagennavigatie van de PRO Driver Terminal-

een rit waar de chauffeurs de cruisecontrol hebben

serie van Webfleet Solutions toont chauffeurs van

ingeschakeld in het groen weergegeven.iv

grote voertuigen de meest geschikte routes, zodat er
minder kans is op het rijden van onnodige kilometers.

U kunt dan vaststellen welke chauffeurs extra
training nodig hebben en u kunt ze aanmoedigen

Het biedt ook toegang tot actuele verkeersinformatie

om deze functie vaker te gebruiken om onnodig

om u uit files te houden waar stationair draaien het

brandstofverbruik te beperken.

brandstofverbruik kan verhogen.
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Verbeter
voertuiginspecties van
de chauffeur met een
eenvoudige controlelijst
Wanneer u een integratie met een van de officiële
partners van Webfleet Solutions uitvoert, kunt u de
voertuiginspecties door uw bestuurders gemakkelijker
en efficiënter maken. CALIDUS VeHUB is bijvoorbeeld
een mobiele toepassing waarmee u de dagelijkse, met
VOSA compatibele, voertuigcontroles kunt uitvoeren
via uw PRO Driver Terminal. Bestuurders kunnen
via het systeem foto's van defecten vastleggen,
ongevallen melden en trailers scannen.
Een andere optie is FleetCheck Driver. Met deze
toepassing verlopen voertuiginspecties volledig
zonder handmatige handelingen of papier en kunnen
via een eenvoudige, digitale weg verklaringen
voor wegveiligheid en incidentrapportage worden
afgegeven en belangrijke informatie over de inspectie
worden gecommuniceerd en vastgelegd. Door
inspecties eenvoudig en efficiënt te houden, helpt u
voorkomen dat er problemen ontstaan die tot kostbare
stilstand kunnen leiden.
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Voor de fleet manager
Inzicht krijgen in de
manier waarop u
brandstof gebruikt
Het handmatig bijhouden van het brandstofverbruik
in uw gehele wagenpark is een tijdrovende bezigheid.
Een fleet management-oplossing zoals WEBFLEET
regelt het voor u. Het stelt u in staat om te monitoren
hoe brandstof wordt verbruikt in realtime en het
historische brandstofverbruik te analyseren om de
voortgang te verbeteren.
U kunt niet alleen vergelijken hoe brandstof in de loop
van de tijd wordt gebruikt, maar ook uitzonderlijke
gebeurtenissen, trends en afwijkingen signaleren en
deze inzichten gebruiken om het brandstofverbruik en
de operationele kosten te optimaliseren.

Verbeter het rijgedrag en verlaag de verzekering met
geïntegreerde cameratechnologieën
Geïntegreerde technologieën, zoals camera's in de

De voertuig- en chauffeursgegevens zijn hierdoor

cabine, kunnen nog meer waarde aan uw telematica

nog waardevoller als het gaat om het stimuleren van

toevoegen. Waar WEBFLEET bijvoorbeeld laat zien dat

kosteneffectiever rijden. Het helpt u ook om betwiste

een chauffeur hard op de remmen heeft getrapt, zal

verzekeringsclaims na een incident of ongeval op de

uit camerabeelden blijken waarom hij of zij dat heeft

weg snel af te handelen, wat de verzekeringspremies

gedaan en of het gerechtvaardigd was.

kan doen dalen. Bovendien kunnen naar binnen gerichte
camera's vermoeidheid en afleiding van de chauffeur
detecteren, waardoor het risico wordt beperkt.
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Profiteer van de
kostenreductiemogelijkheden
van werken op afstand
In veel bedrijfstakken passen bedrijven zich nu aan
om het kantoorpersoneel meer flexibiliteit te geven
om voltijds of deeltijds op afstand te werken. Naast
het verlagen van de risico's kan dit ook helpen de
personeelskosten te verlagen, met minder benodigde
kantoorruimte.
WEBFLEET is beschikbaar op desktop, tablet en
mobiel en is gemakkelijk te bereiken vanaf elke locatie.
Ongeacht waar u gevestigd bent, kunt u nog steeds
voertuigen en chauffeurs controleren, naleving van de
rijtijden beheren en communiceren om uw chauffeurs
op de weg te ondersteunen.
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Conclusie
Ongetwijfeld worden transportbedrijven geconfronteerd
met unieke en evoluerende uitdagingen. En die uitdagingen
hebben een directe invloed op de inkomsten. Hoewel het
beheer van de kosten altijd van cruciaal belang is voor elk
bedrijf, veranderen wijzigingen in de manier waarop we leven
en werken de aard van de kosten voor transportbedrijven en
benadrukken ze de noodzaak om deze kosten effectief te
beheren.
Het positieve nieuws is dat ook de mobiliteitsoplossingen
evolueren - velen van hen evolueren specifiek om fleet
managers te ondersteunen bij het beperken van hun totale
uitgaven. De juiste maatregelen zullen verschillen van bedrijf
tot bedrijf en van voertuig tot voertuig. Het is echter van
vitaal belang dat u de juiste aanpak vindt. Hoe u de kosten
van uw wagenpark beheert, kan de sleutel zijn om uw
vrachtwagens op de weg te houden en uw bedrijf vooruit te
helpen.
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Disclaimers
i	Gebaseerd op berekeningen met de VECTO-tool

iii	Brandstofbesparing gebaseerd op berekeningen

(regionale cyclus) voor een 4x2 tractor en 3-assige

met de VECTO-tool (lange-afstandscyclus) voor een

aanhangercombinatie met DURAVIS R002 315/80R22.5

4x2 tractor en 3-assige aanhangercombinatie met

stuur- en trekas banden en 385/65R22.5 trailerbanden

315/70R22.5 besturing en aandrijving en 385/55R22.5

in vergelijking met dezelfde eenheid die is uitgerust

aanhangerbanden, VECTO standaardinstellingen

met R-STEER 001, R-DRIVE 001 en R168 banden van de

(voertuigtype, belasting, motor, transmissie) in

vorige generatie en onder dezelfde omstandigheden.

vergelijking met dezelfde eenheid die is uitgerust met
stuuras-, trekas-, en trailerbanden met een verschil

ii	Gebaseerd op berekeningen met de VECTO-tool

van 1 kg/t RRC op iedere positie onder dezelfde

(lange-afstandscyclus) voor een 4x2 tractor en 3-assige

omstandigheden (gebruikt voorbeeld: 3,9 kg/t ten

aanhangercombinatie met 315/70R22.5 stuur- en

opzichte van 4,9 kg/t). Jaarlijks aantal kilometers

trekas banden en 385/55R22.5 trailerbanden, VECTO

100.000 km, basis brandstofverbruik 33,5 liter/100 km, 1

standaardinstellingen (voertuigtype, belasting, motor,

liter diesel = 2,67 kg CO2.

transmissie) in vergelijking met dezelfde eenheid die is
uitgerust met stuuras-, trekas- en trailerbanden met een

iv	De functie voor het inschakelen van de cruisecontrol is

verschil van 1 kg/t RRC op iedere positie onder dezelfde

van toepassing met het LINK 7x0 voertuigvolgsysteem.

omstandigheden (gebruikt voorbeeld: 3,9 kg/t ten

Beschikbaarheid van gegevens is afhankelijk van

opzichte van 4,9 kg/t).

voertuig/model.

	Houd er rekening mee dat daadwerkelijke besparingen kunnen verschillen, aangezien deze sterk afhankelijk zijn van andere
factoren.
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