SPARSAM KÖRNING

Sparsam körning

konsten att spara tusenlappar
Bensin- och dieselpriset höjs och fler höjningar är
att vänta. Men genom att förändra din körteknik
kan du spara tusenlappar samtidigt som du
bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Och
detta med befintlig vagnpark.
Anlita en sparcoach
Ditt företag kan spara stora pengar genom att
anlita en sparcoach. Vi hjälper dig och dina
medarbetare att följa upp bränsleförbrukningen
samt att motivera och engagera förarna att
behålla och utveckla sitt sparsamma körsätt.
Syftet är att sparcoachen ska fungera som stöd
och rådgivare.

arbetsmaskiner kan bränslebesparingen ligga
kring 20 - 40 procent. Det blir ordentligt klirr i
kassan med de höga drivmedelspriser vi har.
Även kostnaderna för underhållet av fordonen,
slitage av motor, bromsar, växellåda och däck,
minskar med en mjukare körning.
Sparsam körning bidrar också till en säkrare
trafik då man planerar sin körning med ökat
avstånd till andra fordon, lättare att hålla
hastigheten och minskad stress.

Relativt små, enkla förändringar i körsätt kan
leda till stora förändringar i bränsleförbrukningen.
Med rätt utbildning är förutsättningarna för att
sänka bränsleförbrukningen goda både för lätt
och tung trafik. Hur mycket man spar beror till
stor del på motivationen.
Det har visat sig att utan någon uppföljning, från
ett utbildningstillfälle i Ecodriving, återgår förarna
relativt lätt till gamla körvanor.
Bra uppföljning och lockande morötter är
effektiva hjälpmedel för att nå resultat.

Lastbilar, arbetsmaskiner och bussar har den
största potentialen att spara

Med hjälp av utbildning och andra
motivationshöjande åtgärder och i fordonen
installation av tekniska hjälpmedel , IT-verktyg,
som kontinuerligt mäter olika data som påverkar
bränsleförbrukningen hjälper vi dig att bibehålla
en varaktig hög bränslebesparande nivå.

GreenIT AB samarbetar med Vägverket om
att hjälpa företag med att köra sparsamt. LarsEric Sjölander och Roger Lind är utbildad och
certifierad sparcoach och har specialistkunskap
inom området.

Vissa tekniska hjälpmedel är framtagna
särskilt för bränslemätning medan andra är
vidareutvecklingar av de färddatorer som
fordonen redan är utrustade med.
Bränslebesparing 20 - 40 procent
Resultaten av sparsam körning har varit mycket
goda. Oavsett om du kör lastbil, buss eller en
arbetsmaskin sparar du mycket bränsle att
köra sparsamt. När det gäller tunga fordon och

GreenIT

Vi hjälper dig med allt som behövs för att kunna
köra sparsamt på ett varaktigt sätt och om du vill
se till att företaget blir diplomerat i ämnet.
Vänd dig med förtroende till oss på GreenIT.
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