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Kwestia kosztów jest stale obecna w głowach operatorów 

transportowych. W badaniach przeprowadzonych na 

zlecenie Webfleet Solutions poproszono menedżerów 

flot o wskazanie trzech kluczowych czynników, w których 

najbardziej potrzebują pomocy. Odpowiedzi okazały się 

następujące: 

• Redukcja kosztów paliwa  

• Redukcja kosztów utrzymania pojazdów  

• Wydłużenie okresu eksploatacji pojazdów 

Ostatnie wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19 i 

zwiększona niestabilność gospodarcza, jedynie pogłębiły 

obawy o koszty flot transportowych. 

Zaledwie 32% europejskich operatorów transportowych 

oczekuje obecnie, że ich przychody z działalności 

gospodarczej wzrosną w 2020 roku, podczas gdy 38% 

oczekuje spadku obrotów w porównaniu z rokiem 2019.1

Ostatni raport firmy Frost & Sullivan na temat rynku 

telematyki Connected Truck2 również wskazał wysoką 

pozycję kwestii związanych z kosztami.

Wprowadzenie 

europejskich 
operatorów 

transportowych 
spodziewa się 

spadku obrotów w 
2020 roku.

38%
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To oczywiste: teraz, bardziej niż kiedykolwiek, 

przewoźnicy muszą uważnie kontrolować czynniki, które 

wpływają na ich obroty.

W tym e-booku przyglądamy się uważniej i analizujemy 

koszty transportowe. Opisano w nim, jak ostatnie 

wydarzenia wpłynęły na działalność i przychody firm 

transportowych. Przeanalizowano również główne 

czynniki wpływające na koszty i jak się one zmieniają. 

Omówiono także rozwiązania w zakresie mobilności, 

które firmy transportowe mogą wykorzystywać do 

kontrolowania kosztów. 

Rynek telematyki Connected Truck: 
Najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem

#1 • Pandemia COVID-19 zagrażająca globalnym łańcuchom dostaw
• Globalne spowolnienie gospodarcze

#2 • Niestabilność cen paliw
• Wpływ Brexitu na wzrost kosztów

#3 • Wynagrodzenia kierowców wpływające na całkowity koszt posiadania
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Wymagające 
czasy 
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Rola sektora transportowego jeszcze nigdy nie była 

tak bardzo istotna jak w 2020 roku. W tych niezwykle 

trudnych dla wszystkich czasach pracownicy firm 

transportowych przebywali w trasie, zapewniając 

nieprzerwane dostawy ważnych towarów, produktów i 

surowców. 

Jednakże kryzys wywołany COVID-19 okazał się 

niezwykle ciężki także dla operatorów transportowych. 

W związku z ograniczeniami w ruchu regionalnym 

i międzynarodowym, zamykaniem przedsiębiorstw 

i wstrzymywaniem dużej części działalności 

gospodarczej w wielu krajach, wpływ na działalność 

flot był nieunikniony. 

Aby dokładnie monitorować, jak aktywność flot 

reaguje na te ograniczenia, firma Webfleet Solutions 

podjęła współpracę z innym globalnym liderem w 

dziedzinie telematyki, firmą GEOTAB, celem stworzenia 

platformy analittycznej Panel Odbudowy Mobilności 

Flot .

Wykresy przedstawiają cotygodniowy obraz tego, 

jak zmiany w otoczeniu wpłynęły na zdolność firm 

do działania w stosunku do normalnego poziomu. 

Na poniższych grafikach przedstawiono poziom 

aktywności flot transportowych w dziewięciu krajach 

do dnia 12 września 2020 roku. Należy pamiętać, 

że poważne, jednodniowe spadki na niektórych 

wykresach spowodowane były świętami narodowymi. 

Kanada Poziomy bazowe 
sprzed COVID
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https://www.webfleet.com/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/
https://www.webfleet.com/webfleet/lp/commercial-mobility-recovery-dashboard/


7

Włochy Poziomy bazowe 
sprzed COVID
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Holandia

Polska

Poziomy bazowe 
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Poziomy bazowe 
sprzed COVID
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Niemcy Poziomy bazowe 
sprzed COVID
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Dobra wiadomość jest taka, że w niektórych regionach aktywność 

jest bardzo stabilna i w większości krajów wykazuje tendencje 

wzrostowe. Wciąż jednak część państw nie powróciła do poziomów 

aktywności sprzed COVID-19. 
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Hiszpania Poziomy bazowe 
sprzed COVID
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Wielka  
Brytania

Poziomy bazowe 
sprzed COVID
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Trzeba podkreślić, że spadki aktywności flot przełożą 

się na straty firm transportowych na całym świecie. 

W ostatnim raporcie IRU Intelligence Report szacuje 

się, że globalne straty wyniosą ponad 550 mld EUR, 

podczas gdy roczne obroty spadną o 18%. Oczekuje 

się, że w Europie będzie to 64 mld EUR, co oznacza 

spadek obrotów regionalnych o 17%.3

Stany  
Zjednoczone

Poziomy bazowe 
sprzed COVID
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W związku z tym dla wielu firm z tego sektora 

redukcja kosztów prowadzenia floty jest jednym z 

najważniejszych zadań. 

Wiele kosztów, które muszą brać pod uwagę 

przewoźnicy, takie jak amortyzacja czy podatek 

drogowy, pozostaje poza kontrolą menedżera floty. Ale 

istnieją także obszary, gdzie można podjąć działania. 

W tym e-booku skoncentrujemy się na takich 

kosztach, jak paliwo, konserwacja, naprawy i opony, 

które można obniżyć dzięki lepszemu zarządzaniu, 

lepszym rozwiązaniom lub lepszym urządzeniom. 

 

  

Paliwo, styl jazdy, naprawy, 
konserwacja i opony to 

czynniki, na które menedżer 
floty ma wpływ i powinien 

zwrócić uwagę,

chcąc 
obniżyć 
koszty.
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Naprawy i 
konserwacja: 
Złożony 
koszt przy 
ograniczonym 
wglądzie
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Utrzymanie samochodów ciężarowych w dobrym 

stanie technicznym ma zasadnicze znaczenie 

dla bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności z 

obowiązującymi przepisami. Jest to również klucz do 

wydłużenia okresu eksploatacji pojazdu, utrzymania 

jego wartości, uniknięcia przestojów i ostatecznie 

zmniejszenia kosztów jego posiadania. 

Jednak badania sugerują, że wielu operatorów 

transportowych podejmuje ryzyko związane z 

ich utrzymaniem. Na przykład niedawne badanie 

przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i Irlandii wykazało, 

że prawie 40% kierowców samochodów ciężarowych 

w ogóle nie przeprowadza bieżącej kontroli swoich 

pojazdów, podczas gdy kolejne 16% stwierdziło, że robi 

to sporadycznie.4

Oczywiście konserwacja również stanowi koszt sam 

w sobie. Istnieją zatem dwa wyzwania związane z 

kosztami utrzymania: efektywne utrzymanie floty 

w celu wydłużenia jej żywotności oraz kontrola 

przeznaczanych na to środków. 

Rosnące koszty i brak 
widoczności

W badaniu Ponowna ocena całkowitego kosztu 

posiadania floty pojazdów ciężarowych firma KPMG 

określiła rosnące koszty utrzymania jako kluczowy 

czynnik przyczyniający się do ogólnego wzrostu 

kosztów posiadania dla przedsiębiorstw z branży 

motoryzacyjnej. W miarę postępu technologicznego, 

kiedy samochód ciężarowy staje się coraz bardziej 

wyrafinowanym pojazdem, utrzymanie go w 

doskonałym stanie staje się również coraz bardziej 

skomplikowane i kosztowne. 

Kolejnym czynnikiem jest niedobór kierowców. 

Obecnie w Europie nie obsadzono 150 000 stanowisk 

pracy, a w Stanach Zjednoczonych 60 0005. To 

powoduje, że część operatorów zmuszona jest 

zatrudniać mniej doświadczonych kierowców, co 

prowadzi do mniejszej wydajności i większego zużycia 

pojazdów. 

Co bardziej niepokojące, firma KPMG stwierdziła, że 

menedżerowie flot z trudem potrafią oszacować, ile 

kosztuje ich utrzymanie pojazdów – jedynie 32% było 

w stanie podać dane liczbowe dotyczące kosztów 

utrzymania.6
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Niektóre z czynników generujących 
koszty związane z naprawami i konserwacją

NIEEFEKTYWNE PROCESY 
KONSERWACJI

Przypadkowe harmonogramy i niespójne 

kontrole pojazdów i opon bezpośrednio 

zwiększają prawdopodobieństwo kosztownych 

przestojów i większych wydatków na 

konserwację samochodów ciężarowych. 

NIEBEZPIECZNA JAZDA

Kierowcy podejmujący ryzyko, mocno hamujący, 

niepotrzebnie przyspieszający lub zachowujący 

się niefrasobliwie na drodze, przyłożą się do 

pogorszenia stanu różnych części pojazdu. 

Zużycie narasta wraz z upływem czasu i 

prowadzi do wyższych kosztów naprawy. 

PÓŹNE WYKRYWANIE USZKODZEŃ

Nawet w przypadku zaplanowania regularnych 

przeglądów konserwacyjnych, brak bieżącej 

diagnozy i informacji o problemach, może 

sprawić, że drobne usterki przekształcą się 

w poważne awarie wymagające dużych, 

kosztownych napraw.

BRAK INFRASTRUKTURY 
SERWISOWEJ

Niektórzy przewoźnicy cierpią albo z powodu 

braku odpowiednich środków do obsługi 

technicznej swoich pojazdów lub opon we 

własnym zakresie, albo z powodu zlecania 

obsługi technicznej nierzetelnemu partnerowi. 

TRWAŁOŚĆ OPON

Podczas gdy wymiana opon jest w pewnym 

momencie konieczna dla każdego właściciela 

pojazdu, wydłużenie okresu eksploatacji 

istniejących opon pomoże obniżyć całkowite 

wydatki. 
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Paliwo: zmienny 
i nieunikniony 
koszt
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JAK RADZISZ SOBIE Z MARNOTRAWSTWEM 
PALIWA W ODNIESIENIU DO ZACHOWANIA 
PODCZAS JAZDY?

Monitorowanie przebiegu
Szkolenie
Inny sposób

49%

13%

38%

Telematyka
Karty paliwowe
Karty paliwowe i 
telematyka
Inny sposób

W JAKI SPOSÓB ZAZWYCZAJ 
MONITORUJESZ ZUŻYCIE PALIWA I 
WYDAJNOŚĆ PALIWOWĄ?

15%

33%

13%

39%

Po 17-procentowym spadku światowych cen ropy 

naftowej na początku 2020 roku, koszt paliwa 

ustabilizował się ponownie w ciągu roku. 

Ostatnie badania agencji Bloomberg oceniły każdy 

region na podstawie przystępności cenowej paliwa, 

czyli tego, jak cena paliwa w każdym kraju odpowiada 

lokalnym warunkom ekonomicznym. Oto wybrane 

kraje w rankingu7.

Jak firmy transportowe 
radzą sobie z 
marnotrawstwem paliwa? 

1. Stany Zjednoczone

8. Irlandia

9. Kanada

12. Norwegia

13. Dania

15. Szwecja 

17. Niemcy

18. Belgia

20. Holandia

21. Wielka Brytania

23. Francja

27. Hiszpania

30. Włochy

40. Polska

41. Chile

47. Meksyk

55. Republika 

Południowej Afryki

Oczywiście nie mamy wpływu na cenę paliwa. Możemy 

jednak wpływać na szereg czynników powodujących 

wzrost wydatków przeznaczanych na paliwo dla floty. 

Firma Webfleet Solutions zapytała 1200 decydentów 

z całej Europy, jak radzą sobie z kosztami paliwa, i 

otrzymała następujące odpowiedzi:
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Niektóre z czynników wpływających na wzrost 
kosztów paliwa

STYL JAZDY 

Od zbędnego przyspieszania i hamowania, po 

jazdę na biegu jałowym i ostre hamowanie – 

istnieje długa lista nieefektywnych nawyków, 

które sprawiają, że samochody ciężarowe 

zużywają więcej paliwa niż powinny. 

OPÓR TOCZENIA OPON

Im większy opór pojazdu podczas jazdy, tym 

więcej paliwa potrzeba do jego prowadzenia. 

Oznacza to, że opona o wysokim oporze 

toczenia zwiększa ilość paliwa zużywanego 

przez samochód ciężarowy. 

CIŚNIENIE W OPONACH

Powolne wycieki ciśnienia lub nieodpowiednio 

utrzymane ciśnienie w oponach zwiększają 

zużycie paliwa. Z badań przeprowadzonych 

przez firmę Bridgestone wynika, że redukcja 

o trzy bary – z dziewięciu do sześciu – 

prowadzi do zwiększenia współczynnika oporu 

toczenia (RRC) od 8%do 17%, w zależności od 

specyfikacji opony. 

PRZEBIEG

Zbędne przejechane kilometry przekładają się 

na niepotrzebne zużycie paliwa. Nieefektywne 

planowanie tras i nieoczekiwany ruch drogowy 

nie prowadzą jedynie do mniej efektywnego 

przebiegu pracy. Powodują one również wzrost 

kosztów paliwa. 
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Jak mogą pomóc 
rozwiązania 
w zakresie 
mobilności
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Firmy Bridgestone i Webfleet Solutions starają 

się rozwijać rozwiązania mobilne, które stanowią 

odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników. 

Wspólnie oferujemy całą gamę urządzeń, 

oprogramowania, produktów i rozwiązań, które mogą 

pomóc w obniżeniu kosztów. 

Wybierając odpowiednio dostosowany zestaw dla 

swojej floty zyskujesz pewność, że na każdym etapie 

podróży efektywnie ograniczasz wydatki. 

Dla twojego pojazdu

Wybierz opony, które 
optymalizują efektywność 
kosztową

Odpowiedni dobór opon ma ogromny wpływ na 

obniżenie kosztów. Przykładowo opory toczenia i 

duże przebiegi w oponach Bridgestone Duravis R002 

pozwalają na oszczędność paliwa do 5% w porównaniu 

z oponami poprzedniej generacji.i

Jeszcze więcej paliwa można zaoszczędzić dzięki 

oponom Bridgestone Ecopia H002 do transportu 

dalekobieżnego z oporem toczenia klasy A na każdej 

osi. Biorąc pod uwagę fakt, że jedna klasa oznakowania 

to aż 5% potencjału oszczędności paliwaii, opony 

Ecopia mogą przynieść oszczędności przekraczające 

rzeczywiste koszty opon.

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, około 

4,5 tony CO2iii rocznie można zaoszczędzić dzięki 

zmianie polityki w zakresie opon obniżając na jeden 

niższy stopień współczynnik oporu toczenia (RRC) we 

wszystkich kołach.

https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/duravis/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/ecopia/
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Korzystaj z danych 
telematycznych, aby 
dobrać idealną oponę

Wydłużenie żywotności 
opony dzięki 
bieżnikowaniu

Bieżnikowanie istniejących opon przy użyciu 

rozwiązania takiego jak Bandag zamiast ich wymiany, 

jest bezpiecznym i skutecznym sposobem na 

obniżenie całkowitych kosztów. 

Ponadto wg danych Bridgestone, bieżniki Bandag 

zużywają 1/3 surowców niezbędnych do produkcji 

nowych opon, a sam proces generuje o 80% mniejszą 

emisję dwutlenku węgla. Przekłada się to na

mniejsze marnotrawstwo i bardziej zrównoważone 

podejście do wymiany opon.

Za pomocą rozwiązania do zarządzania flotą 

pojazdów WEBFLEET możliwe jest monitorowanie 

danych związanych z trasami i postojami posiadanych 

pojazdów. Przeanalizowanie tych danych pomoże w 

podjęciu decyzji o wyborze najbardziej odpowiedniej 

opony dla danego pojazdu we flocie.  

Na przykład pojazd, który jeździ przez ponad 30% 

czasu po drogach regionalnych i pokonuje mniej niż 

250 km/przejazd lub realizuje trzy lub więcej dostaw 

dziennie, najlepiej wyposażyć w opony DURAVIS. Dla 

pojazdu, który porusza się po autostradach przez 

ponad 90% czasu i pokonuje ponad 500 km/przejazd 

lub realizuje mniej niż trzy dostawy dziennie, bardziej 

odpowiednie byłyby opony ECOPIA.

https://www.bandag.eu/
https://www.bandag.eu/
https://www.bandag.eu/
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Przyjmij holistyczne 
podejście dbania o opony

Optymalizacja  
konserwacji 
dzięki danym pojazdu

Dzięki WEBFLEET można planować zadania 

serwisowe w oparciu o bieżące informacje o przebiegu, 

a nie informacje zebrane tylko w określonym czasie.  

Ponadto diagnostyczne kody błędów dotyczące 

pojazdu i silnika są natychmiast wysyłane do 

kierownika floty.

Oznacza to, że można podejmować działania w 

sposób kontrolowany w celu rozwiązania problemów, 

zanim przerodzą się one w poważne, kosztowne 

awarie. Zadanie serwisowe zostaje zaplanowane w 

momencie otrzymania z pojazdu raportu z kodem 

błędu. Wszystkie te funkcje pomagają uniknąć napraw, 

przestojów i dodatkowej pracy administracyjnej.

Total Tyre Care firmy Bridgestone to kompleksowe 

rozwiązanie w zakresie zarządzania oponami, które 

uwzględnia unikalne wymagania floty. Tworzy ono 

idealne rozwiązanie w oparciu o trzy główne zasady 

działania – monitorowanie, utrzymanie i zarządzanie – 

maksymalizując wygodę i przejrzystość, a jednocześnie 

zmniejszając całkowity koszt posiadania. 

Total Tyre Care tworzy szczegółowy profil floty, 

określa obszary, w których można uzyskać potencjalne 

oszczędności i rekomenduje najlepiej dopasowane 

produkty do optymalizacji zużycia paliwa i kosztów 

w przeliczeniu na kilometr. Zapewnia ono również 

posiadanym typom pojazdów idealną politykę 

konserwacji obejmującą indywidualne umowy 

serwisowe i zmniejszają ryzyko w całym okresie 

eksploatacji opon, wydłużając ich czas użytkowania i 

upraszczając konserwację. 

System Tirematics łączy opony z odpowiednim 

dostawcą usług serwisowych, śledzi ciśnienie w 

oponach i podejmuje działania zanim pojawią się 

rzeczywiste problemy. W przypadku awarii opony 

sieć serwisowa firmy Bridgestone zapewnia pomoc 

w lokalnym języku, 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu, w całej Europie.

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/vehicle-maintenance/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/vehicle-maintenance/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/fleet-care/
https://www.bridgestone.co.uk/truck-and-bus/fleet-care/
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Dla kierowców

Zachęta do bardziej 
ekonomicznej jazdy

WEBFLEET zapewnia dostęp do szeregu informacji o 

tym, jak zachowują się kierowcy za kierownicą. Funkcja 

OptiDrive 360 dostarcza cenny wgląd i dane dla ośmiu 

kluczowych parametrów: przekraczanie prędkości, 

zdarzenia podczas jazdy, jazda na biegu jałowym, 

zużycie paliwa, utrzymywanie stałej prędkości, 

toczenie pojazdu, ekologiczna prędkość i zmiany 

biegów.

Terminale PRO Driver Terminals firmy Webfleet 

Solutions dostarczają kierowcy informacji zwrotnych 

i porad bezpośrednio w czasie jazdy, wspierając go w 

unikaniu nieekonomicznych nawyków. 

Upewnij się, że tempomat 
jest włączony w miarę 
możliwości

Na platformie WEBFLEET, w widoku mapy, część 

podróży, w której kierowcy włączyli tempomat 

zostanie podświetlona na zielono iv.

Dzięki temu można łatwo zidentyfikować, którzy 

kierowcy wymagają dodatkowego przeszkolenia, i 

zachęcić ich do częstszego korzystania z tej funkcji by 

ograniczyć niepotrzebne zużycie paliwa.

Planuj lepsze trasy, 
zużywaj mniej paliwa

Nawet najlepszy kierowca może zużywać więcej paliwa 

niż jest to konieczne, jeśli znajduje się na niewłaściwej 

trasie. Profesjonalna nawigacja dla samochodów 

ciężarowych serii PRO Driver Terminal firmy Webfleet 

Solutions pokazuje kierowcom dużych pojazdów 

najbardziej odpowiednie dla nich trasy, dzięki czemu 

szansa na przejechanie niepotrzebnych kilometrów jest 

mniejsza. 

Zapewnia ona również dostęp do aktualnych informacji 

o ruchu drogowym, co pozwala na omijanie korków, 

gdzie jałowa praca silnika zwiększa zużycie paliwa.

https://www.webfleet.com/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/
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Usprawnij kontrolę 
pojazdów przez 
kierowców dzięki prostej 
liście kontrolnej

Korzystając z możliwości integracji z jednym z 

partnerów Webfleet Solutions można znacznie 

usprawnić kontrole pojazdów. Na przykład CALIDUS 

VeHUB to aplikacja mobilna, która umożliwia 

przeprowadzanie codziennych kontroli pojazdu 

zgodnych z VOSA na terminalu kierowcy PRO. 

Kierowcy mogą robić zdjęcia usterek, zgłaszać 

zdarzenia i skanować naczepy z poziomu urządzenia. 

Kolejną opcją jest FleetCheck Driver. Dzięki tej 

aplikacji nie ma potrzeby tworzenia żadnej papierowej 

dokumentacji z kontroli pojazdów. Umożliwia ona 

łatwe, cyfrowe przesyłanie oświadczeń o zdatności do 

jazdy oraz raportów o zdarzeniach, a także przesyłanie 

i rejestrowanie kluczowych informacji z kontroli. 

Sprawna i skuteczna kontrola pojazdów pomaga 

zapobiegać powstawaniu problemów, które mogłyby 

prowadzić do kosztownych przestojów. 

https://integration.webfleet.com/solutionDetails/641/calidus-vehub
https://integration.webfleet.com/solutionDetails/641/calidus-vehub
https://www.fleetcheck.co.uk/walkaround-check-app/
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Dla menedżera floty

Uzyskaj pełne dane o 
zużyciu paliwa

„Ręczny” monitoring zużycia paliwa w całej flocie 

jest operacją bardzo czasochłonną. Rozwiązanie do 

zarządzania flotą, takie jak WEBFLEET, zdejmuje 

to zadanie z barków menedżera. Umożliwia ono 

monitorowanie zużycia paliwa w czasie rzeczywistym 

oraz analizę historycznego zużycia paliwa w celu 

poprawy sytuacji w przyszłości.  

Można nie tylko porównać zużycie paliwa w czasie, 

ale także dostrzec wyjątkowe wydarzenia, trendy 

i anomalie oraz wykorzystać te spostrzeżenia do 

optymalizacji zużycia paliwa i kosztów operacyjnych.

Popraw zachowania podczas jazdy i obniż koszty 
ubezpieczenia dzięki technologii zintegrowanych 
kamer 

Zintegrowane technologie, takie jak kamery w 

kabinie kierowcy, zwiększają możliwości rozwiązań 

telematycznych. Na przykład jeśli w systemie 

WEBFLEET pojawi się informacja, że kierowca mógł 

ostro zahamować, nagranie z kamery ujawni, dlaczego 

to zrobił i czy było to uzasadnione. 

Dzięki temu dane dotyczące pojazdu i kierowcy są 

jeszcze bardziej wartościowe i wspierają motywację 

do bardziej ekonomicznej jazdy. Pomaga to również 

w szybkim uregulowaniu spornych roszczeń 

ubezpieczeniowych po zdarzeniu lub wypadku na 

drodze, co może obniżyć składki ubezpieczeniowe. 

Ponadto kamery skierowane do wewnątrz mogą wykryć 

zmęczenie i rozproszenie uwagi kierowcy, zmniejszając 

ogólne ryzyko.
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Skorzystaj z możliwości 
redukcji kosztów związanych 
z pracą zdalną

W wielu branżach firmy starają się umożliwić pracownikom 

biurowym większą elastyczność dzięki pracy na odległość 

w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Poza 

obniżeniem ryzyka, może to również pomóc w obniżeniu 

kosztów personelu, przy mniejszym zapotrzebowaniu na 

powierzchnię biurową. 

Z platformy WEBFLEET można korzystać niemal z każdego 

urządzenia, zarówno z komputerów stacjonarnych, 

tabletów oraz telefonów komórkowych, z dowolnego 

miejsca. Tak więc niezależnie od lokalizacji można nadal 

monitorować pojazdy i kierowców, zarządzać czasem jazdy 

i komunikować się w celu wspierania swoich kierowców 

przebywających w trasie. 
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Firmy transportowe stoją niewątpliwie przed wyjątkowymi 

i zmieniającymi się wyzwaniami. Wyzwania te mają 

bezpośredni wpływ na dochody. Zarządzanie kosztami jest 

kluczowe dla każdej firmy. Zmiany w sposobie organizacji 

i pracy zmieniają także charakter kosztów ponoszonych 

przez operatorów transportowych i wymuszają potrzebę 

efektywnego zarządzania nimi.

Pozytywną wiadomością jest to, że rozwiązania mobilne 

również ewoluują – zmieniają się specjalnie, by wspierać 

menedżerów flot i pomóc ograniczać wydatki. Rozwiązania 

mogą się różnić w zależności od specyfiki firmy i pojazdu. 

Ważne jest jednak znalezienie właściwego podejścia. Sposób 

zarządzania kosztami floty ma kluczowe znaczenie dla 

utrzymania działalności i rozwoju firmy. 

Wnioski
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i  Na podstawie obliczeń z użyciem narzędzia VECTO 

(cykl regionalny) dla zestawu ciągnik 4x2 i przyczepa 

3-osiowa z oponami DURAVIS R002 315/80R22.5 na oś 

kierowaną i napędową oraz 385/65R22.5 na oponach 

przyczepy w porównaniu z oponami poprzedniej 

generacji R-STEER 001, R-DRIVE 001 i R168 z tą samą 

jednostką zamontowaną i w tych samych warunkach.

ii  Na podstawie obliczeń z użyciem narzędzia 

VECTO (cykl długodystansowy) dla ciągnika 4x2 i 

3-osiowego zespołu przyczepy z 315/70R22.5 układem 

kierowniczym i napędowym oraz 385/55R22.5 układem 

opon naczepy, ustawień domyślnych VECTO (typ 

pojazdu, obciążenie, silnik, skrzynia biegów) oraz 

porównania układu kierowniczego, napędowego, opon 

naczepy z różnicą 1 kg/t RRC w każdej pozycji i przy 

tej samej jednostce zamontowanej i w tych samych 

warunkach (zastosowany przykład: 3,9 kg/t kontra 4,9 

kg/t).

iii  Oszczędność paliwa na podstawie obliczeń z użyciem 

narzędzia VECTO (cykl długodystansowy) dla ciągnika 

4x2 i przyczepy 3-osiowej z 315/70R22.5 układem 

kierowniczym i napędowym oraz oponami 385/55R22.5, 

ustawieniami domyślnymi VECTO (typ pojazdu, 

obciążenie, silnik, skrzynia biegów) oraz porównaniem 

układu kierowniczego, napędowego, opon przyczepy 

z różnicą 1 kg/t RRC w każdej pozycji i przy tej samej 

jednostce zamontowanej i w tych samych warunkach 

(zastosowany przykład: 3,9 kg/t kontra 4,9 kg/t). 

Roczny przebieg 100.000 km, podstawowe zużycie 

paliwa 33,5 litra/100 km, 1 litr oleju napędowego = 2,67 

kg CO2.

iv  Funkcja włączania tempomatu ma zastosowanie w 

przypadku urządzenia do śledzenia pojazdów LINK 

7x0. Dostępność danych jest uzależniona od pojazdu/

modelu.
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  Należy pamiętać, że faktyczna wartość oszczędności może się różnić, gdyż mają na nią również wpływ inne czynniki.
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