
Vigyázz, kész, töltés! 5 
kérdés az elektromos 
járművekre való 
átálláshoz
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*Forrás: Global EV Outlook 2022, The International Energy Agency (IEA)

Az elektromos járművekre (EV) való átállás versenye 
megkezdődött. Az EV-értékesítések 2021-ben világszerte 
megduplázódtak, és új rekordot értek el (6,6 millió darab), 
miközben az EV-k a globális járműpark közel 10%-át 
teszik ki.*

A szabályozás kulcsfontosságú e változás 
előmozdításában. Az Európai Unió megszavazta, hogy 
2035-ig betiltja a belső égésű motorral (ICE) hajtott új 
járművek értékesítését. Ez azt jelenti, hogy alig több mint 
10 éve maradt a járműparkja elektromossá tételére. 

A kérdés nem az, hogy átáll-e elektromos járművekre, 
hanem, hogy mikor teszi ezt. De ne aggódjon – minden 
igényét kielégítjük. Íme öt kérdés, amelyet fel kell tennie 
magának az elektromosítás felé vezető úton.

Az elektromosításhoz
vezető út itt kezdődik

Az európai CO2-kibocsátási szabályok idővonala

Hamburg: Korlátozott 
behajtás az Euro 6 
kibocsátási szabványnak 
nem megfelelő 
tehergépkocsik 
és könnyű 
haszongépjárművek 
számára.
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A járműpark elektromosítása összetett folyamat, amely időt és gondos 
tervezést igényel. Ha még nem áll készen arra, hogy elektromos 
járművekre váltson, akkor is sokat tehet azért, hogy javítsa belső égésű 
motorral hajtott járművei használatának módját. 

Egy jó telematikai rendszer segít csökkenteni járműparkja szén-dioxid-
kibocsátását. Az útvonal-optimalizáló szoftverek az ideális útvonal 
meghatározásához például olyan tényezőket is figyelembe vesznek, 
mint a távolság és a forgalmi viszonyok. Az eredmény? Rövidebb 
úton töltött idő, kevesebb üzemanyag-fogyasztás és alacsonyabb 
károsanyag-kibocsátás.

A telematika segítségével közvetlen visszajelzés és prediktív 
vezetési tanács is adható a járművezetőknek, ami hozzásegítheti 
őket a felelősségteljes vezetési stílus kialakításához. Ezzel támogatja 
őket az üzemanyag- és karbantartási költségek csökkentésében, a 
biztonságosabb és kevésbé környezetszennyező közlekedésben.

Mi az első lépés, 
amit megtehetek 
a járműparkom 
szén-dioxid-
mentesítéséért?
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Lehet, hogy már készen is 
áll a váltásra anélkül, hogy 
tudná.

Elektromos járművekkel bővítené 
járműparkját? Segít az EV 
megvalósíthatósági vizsgálat. 

Járműpark-elektromosítási jelentésünk 
értékeli járműparkját, és megmutatja, 
hogy mely járműveket érdemes lecserélni 
elektromos kivitelűre.

Azt is látni fogja, hogy mennyi 
üzemanyagot és CO2-t takarít meg.



Forrás: A Webfleet belső számításai havi 100 km megtett úton és 0,46 €/kWh energiaköltségen 
alapulnak utcai töltés, 0,30 €/kWh költségen otthoni töltés esetén, 2 €/l dízelüzemanyag-vételár mellett.
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Tartsa szem előtt vállalati céljait, és vegye figyelembe a következő 
előnyöket:

Pénzügyi oldal
Az elektromos járművek jelentős megtakarítást jelentenek a 
mindennapi üzemeltetési költségek, például a karbantartási és 
energiaköltségek terén. Számítsa ki a teljes tulajdonlási költséget, és 
mutassa meg, mennyit takaríthat meg a belső égésű motorral hajtott 
járműparkhoz képest. Vegye figyelembe a megtett távolságokat, 
az üzemanyag-fogyasztást, a karbantartási költségeket, a töltési 
költségeket, a gépjárműadót és a biztosítást. Ne feledkezzen meg a 
kormány által nyújtott pénzügyi ösztönzőkről sem.

Egyéb
Számítsa ki a CO2-megtakarítást, és mutassa meg, hogyan segít az 
elektromos járművekre való átállás a szén-dioxid-kibocsátási előírások 
betartásában. Mutasson rá a biztonsággal, a vállalat hírnevével, 
a munkáltatói márkaépítéssel és az ügyfelek elvárásainak való 
megfeleléssel kapcsolatos előnyökre is.

Mit írjak bele az üzleti 
szempontjaimba, 
hogy megkapjam a 
szükséges támogatást?
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Kíváncsi rá, mennyit takaríthat meg az elektromos járművekkel?
Íme a becsült költségmegtakarítás, ha dízelüzeműek helyett akkumulátoros elektromos járműveket használ:

költségmegtakarítás
az utcai töltés
használatakor

17%
költségmegtakarítás
az otthoni töltés 
használatakor

46%
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A töltőinfrastruktúra kulcsfontosságú szempont, ha elektromos 
járműparkkal rendelkezik. Ha tudja, hol és mikor kell tölteni, az segít 
leküzdeni a járművezető hatótávolsággal kapcsolatos félelmeit, és 
biztosítja, hogy az elektromos gépkocsi mindig elegendő energiával 
rendelkezzen az út megtételéhez. 

Töltés saját töltőállomásról
Telepíthet saját töltőállomásokat a járművezetői számára, hogy otthon 
és a munkahelyükön is végezhessék a töltést. Számos pénzügyi 
ösztönző segít ellensúlyozni a kezdeti beruházás pénzügyi hatásait. 
Végezzen kutatást, derítse ki, hogy mi áll ebből rendelkezésre a saját 
régiójában.

Töltés nyilvános töltőállomásról
A nyilvános töltőállomások száma korlátozott lehet. Hogy mik a jó 
hírek? A számuk folyamatosan nő. A Nemzetközi Energiaügynökség 
kimutatta, hogy a nyilvánosan elérhető EV-töltőpontok száma 2021-re 
közel 40%-kal nőtt.

Milyen töltési 
lehetőségekkel 
számolhatok?3

Tippjeink a nyilvános 
töltőpontok megtalálásához 
és eléréséhez

• A Webfleet térképen világszerte több 
mint 500 000 nyilvános töltőpontot 
tekinthet meg, olyan részletekkel, mint a 
rendelkezésre állás és a csatlakozó típusa.

• Keressen olyan céget, amely hozzáférést 
biztosít a különböző szolgáltatók 
töltőállomásaihoz.

• Fontolja meg az előfizetést EV-
roaming díjcsomagra, hogy garantálja a 
töltőpontokhoz való hozzáférést a régiók 
vagy országok között.
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Az európai városok a légszennyezés 
és a forgalmi torlódások csökkentése 
érdekében alacsony és nulla 
kibocsátású zónákat is bevezetnek. A 
kategóriából kieső járművek, amelyek 
behajtanak ezekbe a zónákba, 
díjat fizethetnek vagy bírságot 
kockáztathatnak. A korlátozás alá 
vont zónákat is érintő útvonalakat az 
elektromos járműveknek kell kiosztani. 

Járműparkkezelési megoldással a 
navigációs térképen azonosíthatók 
a korlátozott kibocsátási zónák, 
geokerítéssel megtiltva a kibocsátási 
előírásoknak nem megfelelő belső 
égésű motorral hajtott járművek 
behajtását ezekbe a zónákba. Ezután 
nyomon követheti járművei mozgását, 
és figyelmeztetést kaphat, ha egy 
járműve behajt a tiltott zónába. Ha 
egy nem megfelelő belső égésű 
motorral hajtott jármű következetesen 
átlépi ezeket a zónahatárokat, az azt 
jelezheti, hogy elektromos hajtásúra 
kell cserélni.

Ha vegyes a 
járműparkom, benne 
belső égésű motorral 
hajtott és elektromos 
járművekkel, mi 
a legjobb módja 
az útvonalak 
megtervezésének?
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Alacsony kibocsátású és 
nulla kibocsátású zónák 

Az Európai Unióban több mint 250 
alacsony kibocsátású zóna (LEZ) 
található.

250+

Világszerte mintegy 50 város tervezia 
nulla kibocsátású zónák (ZEZ) 
bevezetését, vagy már rendelkezik 
ilyenekkel.

50
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A Webfleet mindent megad, amire szüksége lehet a teljes járműpark 
ellenőrzéséhez és szervezéséhez, egyazon felületen a belső égésű 
motorral hajtott, a hibrid és az elektromos járművekkel. Olyan funkciókkal 
is rendelkezik, amelyek segítenek optimalizálni az EV-k használatának 
módját. Az alábbi lehetőségeket biztosítja Önnek:

• Egyetlen nézetben nyomon követheti a teljes járműparkot
• Az OptiDrive révén javíthatja a csapata vezetési stílusát az elektromos 

járműveknél
• Valós idejű adatokat kaphat a töltöttségről
• Megtervezheti a munkáit az EV-akkumulátorok töltöttségi szintje és a 

fennmaradó hatótávolság alapján
• Akkumulátorral kapcsolatos riasztásokat kaphat, és gyorsan reagálhat 

azokra
• Megtekintheti térképen a járműpark energiafogyasztási teljesítményét
• EV-töltőpontokat kereshet több mint 50 országban a Webfleet térképén

Hogyan tud a 
Webfleet segíteni 
nekem?5

WEBFLEET EV-JÁRMŰPARKKEZELÉS
Az EV funkcióink eléréséhez a következőkre van szüksége:

Webfleet Követőeszközök PRO 8475 járművezetői 
terminál

Work App 
mobilalkalmazás

A járművekre vonatkozó 
összes kulcsfontosságú 

adathoz egy helyen 
hozzáférhet.

LINK 245: 
csatlakoztatást követően 
közvetlenül használható 
(plug-and-play), saját 
kezűleg beszerelhető 

követőeszköz.
LINK 740: fejlett, fix 

beszerelésű lehetőség.

Egy strapabíró és sokoldalú 
táblagép, amely összeköti a 
munkaerőt és a vállalkozást.

Segít a járművezetőknek 
megtalálni az EV-

töltőpontokat és elvégezni 
napi feladataikat.



Vegye fel velünk a kapcsolatot:
+36 19 889 264 
webfleet.com

Tudjon meg 
többet arról, 
mit tehet 
Önért a 
Webfleet EV-
flottakezelés:


