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Renault Trucks ČR, s.r.o., oz Slovensko,
Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava,
Tel.: +421 250 206 901-9,
Fax: +421 255 565 042

Odporúčame Renault Trucks Oils

Zoznam autorizovaných dealerov pre Slovenskú a Českú republiku:
Doprava a Mechanizácia, Prešov, Tel: 051/776 46 79, www.dam.sk
Doprava a Mechanizácia, Košice, Tel: 055/728 99 45, www.dam.sk
Galimpex-S, Bratislava, Tel: 02/645 311 54-6, www.galimpex.sk
Procar, Liptovský Mikuláš, Tel: 044/556 45 11, www.procar-trucks.sk
Procar, Zvolen, Tel: 045/524 34 05, www.procar-trucks.sk
Procar, Žilina, Tel: 041/507 80 11, www.procar-trucks.sk
Truck Servis Trnava, Trnava, Tel: 033/558 42 77, www.truckservis.sk
Autodíly Špindler, Ústí nad Labem, Tel: 608 100 031, 608 029 878, www.spindler.cz
Autolinhart Truck, Temelín, Tel: 385 722 274, www.autolinharttruck.cz
Galimpex, Vestec u Prahy, Tel: 241 932 085, www.galimpex.cz
Galimpex, Záluží, Tel: 311 510 420, www.galimpex.cz
GSC-Auto, Hradec Králové, Tel: 724 121 531, www.gscauto.cz
Lancar, Popůvky u Brna, Tel: 547 422 265, www.lancar.cz
R Malec, Velké Meziříčí, Tel: 566 520 460, www.rmalec.cz
RS Trucks, Otrokovice, Tel: 577 127 220, www.rstrucks.cz
RS Trucks, Olomouc, Tel: 585 119 080, www.rstrucks.cz
RS Trucks, Ostrava, Tel: 595 223 300, www.rstrucks.cz
Vega Trucks, Nýřany, Tel: 377 333 850, www.vegatrucks.cz
AB Autoboss, Český Těšín, Tel: 558 731 913, www.abautoboss.cz
Profi Auto – leasing, s.r.o.; autorizovaný servis vozidel, Nová Ves 186, Tel.: 315 765 264

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
E-MAIL: optifuel@renault-trucks.sk
INTERNET: http://www.renault-trucks.info/optifuelsolutions/

Renault Trucks ČR, s.r.o., OZ Slovensko, Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, Tel.: +421 250 206 901-9, Fax: +421 255 565 042

www.renault-trucks.sk
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ŠKOLENIE
OPTIFUEL

Znížte svoje prevádzkové náklady
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"U ZÁKAZNÍKA SME
OKREM ÚSPORY
40 000 LITROV PALIVA
MESAČNE ZNÍŽILI I ĎALŠIE
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
A TO VŠETKO ZA
SÚČASNÉHO ZVÝŠENIA
PREPRAVNEJ RÝCHLOSTI."
JAN BAJGAR - ŠKOLITE RENAULT TRUCKS ČR
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ZNÍŽENIE VAŠICH PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV?

VĎAKA NOVÝM TECHNOLÓGIÁM A ŠKOLENIU OPTIFUEL
JE TO MOŽNÉ!

RENAULT TRUCKS VÁM POMÁHA UDRŽOVAŤ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY VRÁTANE PALIVA POD
KONTROLOU A ZÁROVEŇ ŠETRÍTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ZA TÝMTO ÚČELOM VÁM PONÚKAME
DVE RIEŠENIA S NÁZVOM OPTIFUEL.

MODERNÁ TECHNOLÓGIA OPTIFUEL - OVERENÉ DLHOROČNOU PRAXOU
Systém SCR*, to je voba
budúcnosti!
Tento systém je vybavený katalyzátorom NOx so vstrekovaním močoviny,
ktorý Vám umožní zníži emisie
a spotrebu paliva pri súčasnom využití
maximálneho krútiaceho momentu
a výkonu motora.

Príplatková výbava Engine Shut
Tento systém automaticky vypína
motor, ak je v režime vo nobežných
otáčok dlhšie než 5 minút, je zapnutá
parkovacia brzda a žiadny z pomocných pohonov nie je zapnutý. Táto
technológia tak rovnako prispieva
k efek-tívnym úsporám paliva.

(*) Selective Catalytic Reduction

Robotizovaná prevodovka
Optidriver+
Prevodovka u ahčuje prácu vodiča
a napomáha dlhodobému znižovaniu
spotreby paliva a opotrebeniu vozidla
a jeho časti v aka presnému radeniu
v definovaných otáčkových režimoch.
Bez oh adu na striedanie vodičov na
jednom vozidle tak dochádza k dlhodobému znižovaniu prevádzkových nákladov. V mestskej
prevádzke automatizované radenie umožňuje plnou koncentráciu
vodiča na vozovku a výrazne tak prispieva k bezpečnosti
prevádzky.

Kvalitné maziva ECO5 od Renault
Trucks Oils
Kompletná rada mazív pre celú pohonnú sústavu, ktorá Vám umožňuje
zníži spotrebu paliva.

Motory s emisnou normou EEV
Norma E.E.V. (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) je prísnejšia
emisná norma než v súčasnosti platná norma Euro.V. Vozidla
s EEV normou môžu jazdi do nízkoemisných zón (centier miest,
tunelov, chránených krajinných oblastí) a v niektorých krajinách
EU majú znížené sadzby v rámci mýtnych systémov.

ŠKOLENIE OPTIFUEL
Školiace programy Optifuel sú v ponuke Renault Trucks ČR už od roku 2007. Školenie
Optifuel sú zamerané predovšetkým na sledovanie a úsporu prevádzkových nákladov
a správne používanie vozidla s oh adom na spotrebu pohonných hmôt a bezpečnos jazdy.
Od roku 2008 bolo v rámci školení profesionálnej a hospodárnej jazdy preškolených viac než
300 vodičov 20 spoločností. V rámci Školení Optifuel môže zákazník získa i nástroj Optifuel
Infomax, ktorý pod a štýlu jazdy vodiča umožňuje v dlhodobom horizonte sledova a analyzova všetky prevádzkové parametre vozidla.
Novinkou tohto roku je povinné školenie profesnej spôsobilosti pod a zákona č. 280/2006 Sb., ktoré môže či nemusí by súčas ou jedného
z troch typov školení z našej ponuky. Ďalšie informácie o tejto službe nájdete na nasledujúcich stránkach.
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ŠKOLENIE OPTIFUEL

NOVÁ EXKLUZÍVNA PONUKA

OPTIFUEL START
- teoretické ŠKOLENIE
PROFESIONÁLNEJ JAZDY (5h)
- zákonné ročné školenie profesnej
spôsobilosti (za príplatok)
- praktické 2-hodinové školenie
hospodárnej jazdy s školiacim
vozidlom (za príplatok)
Max. 30 vodičov / deň a školenie
s modulom profesnej spôsobilosti
Max. 5 vodičov / deň a školiace
vozidlo RTČR

Referencie
SITA

Cena od
15 200 Kč / 590 €
(od 510 Kč nebo
20 € na vodiča)

OPTIFUEL TRAINING
- ANALÝZA JAZDY
(2 dni s max. 4-mi referenčnými
vodičmi a vozidlami u zákazníka
v bežnej prevádzke)

- ANALÝZA JAZDY
(2 dni s max. 4-mi referenčnými
vodičmi a vozidlami u zákazníka
v bežnej prevádzke)

- detailne vypracovaná správa pre
zákazníka

- detailne vypracovaná správa pre
zákazníka

- ŠKOLENIE PROFESIONÁLNEJ JAZDY
(7-hodinové školenie ekonomickej
a defenzívnej jazdy kombinované
s výstupy a analýzami programu
Infomax)

- ŠKOLENIE PROFESIONÁLNEJ JAZDY
(7-hodinové školenie ekonomickej a defenzívnej jazdy kombinované s výstupy
a analýzami programu Infomax)

- zákonné ročné školenie profesnej
spôsobilosti (za príplatok)
Max. 30 vodičov / deň a školenie
s modulom profesnej spôsobilosti

Referencie
SSE
CHAZEP
EOP-HOKA
CS CARGO

Cena od
50 900 Kč / 1 960 €
(od 1 700 Kč nebo
65 € na vodiča)

- zákonné ročné školenie profesnej
spôsobilosti (za príplatok)
- program OPTIFUEL INFOMAX v cene
- PERSONALIZOVANÁ METODOLÓGIA
úspory prevádzkových nákladov
vrátane paliva
- školenie programu Optifuel Infomax
pre SPRÁVCU VOZOVÉHO PARKU
Max. 30 vodičov / deň a školenie
s modulom profesnej spôsobilosti

Referencie
HRUBÝ
ALIMPEX
ESA

BALÍČEK OPTIFUEL INFOMAX
Program je určený k analyzovaniu prevádzkových dát vozidla a umožňuje
podrobné sledovanie informácií o používaní vozidla a spotrebe paliva. Prepravcovia tak dostávajú do rúk nástroj, ktorým pomáhajú vodičom nákladných
vozidiel jazdi efektívnejšie a súčasne dosahova úspory.
- kompatibilný so všetkými vozidlami Renault Trucks v emisnej triede Euro2 až
Euro.V*
- nainštalujeme Vám poslednú verziu programu a zaškolíme Vašich pracovníkov na používanie **
*okrem rady Master, Mascott, Maxity

OPTIFUEL PROGRAM

**iba u ponuky Optifuel PROGRAM

Cena od
78 400 Kč / 3 040 €
(od 2 600 Kč nebo
100 € na vodiča)
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ŠKOLENIE OPTIFUEL

POPIS ZÁKLADNÝCH MODULOV
OPTIFUEL START
 ŠKOLENIE PROFESIONÁLNEJ JAZDY
- Obsahuje teoretické školenie správneho a účelového používania vozidla z h adiska bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky vozidla
s využitím skúsenosti z praxe a výstupov z programu Optifuel Infomax
- Trvanie: 5 hodín
 PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE PROFESNEJ SPÔSOBILOSTI (za príplatok)
- Vaši vybraní vodiči absolvujú povinné ročné školenie profesnej spôsobilosti pod a zákona č. 280/2006 Sb.
- Obsahuje zákonom definovaný rámec školenia: Legislatívne novinky + Téma
- Legislatívne novinky: zákony a vyhlášky, ktoré ovplyvňujú každodennú prácu vodiča; 1h
- Téma: teoretické školenie ekonomickej a defenzívnej jazdy (Školenie profesionálnej jazdy) je súčas ou tohto modulu a je rozšírené na

6 hodín
- Celkový čas školenia je potom 7 hodín tak, aby bola splnená zákonná povinnos
- Vodiči získavajú potvrdenia a diplom o absolvovaní školenia profesnej spôsobilosti vodičov
- Súčas ou je akreditovaná miestnos pre tento druh školení, ktorú zais uje spoločnos Renault Trucks ČR; maximálne 30 vodičov/deň

 PRAKTICKÉ ŠKOLIACE JAZDY (za príplatok)
- Úlohou tohto príplatkového praktického školenia je lekcia správneho používania vozidla v bežnej prevádzke; trvanie 2h
- K dispozícii je školiace vozidlo Renault Trucks ČR

OPTIFUEL TRAINING
 ANALÝZA JAZDY
- Súčas ou je 2-denná analýza spotreby paliva u vybraných vozidiel a vodičov zákazníka v rámci bežnej dennej prevádzky;
4 vodiči/2 dni maximálne
- Podrobne vypracovaná správa o prevádzke testovaných vozidiel a vodičov
 ŠKOLENIE PROFESIONÁLNEJ JAZDY
- Obsahuje teoretické školenie správneho a účelového používania vozidla z h adiska bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky vozidla
- Základom tohto školenia sú dátové výstupy Optifuel Infomax analyzovaných vozidiel
- Trvanie: 7 hodín
 PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE PROFESNEJ SPÔSOBILOSTI (za príplatok)
- Vaši vybraní vodiči absolvujú povinné ročné školenie profesnej spôsobilosti pod a zákona č. 280/2006 Sb.
- Obsah tohto príplatkového školenia je daný zákonným rámcom: Legislatívne novinky + Téma
- Legislatívne novinky: zákony a vyhlášky, ktoré ovplyvňujú každodennú prácu vodiča; 1h
- Téma: obsah je zhodný s obsahom školenia profesionálnej jazdy; 7h
- Vodiči získavajú potvrdenie a diplom o absolvovaní školenia profesnej spôsobilosti vodičov
- Súčas ou je akreditovaná miestnos pre tento druh školenia, ktorú zais uje spoločnos Renault Trucks ČR; maximálne 30 vodičov/deň

OPTIFUEL PROGRAM
 ANALÝZA JAZDY – zhodné s modulom TRAINING
 ŠKOLENIE PROFESIONÁLNEJ JAZDY – zhodné s modulom TRAINING
 PRAVIDELNÉ ŠKOLENIE PROFESNEJ SPÔSOBILOSTI (za príplatok) – zhodné s modulom TRAINING
 PROGRAM OPTIFUEL INFOMAX
- Súčas ou tohto modulu je jedinečný softwarový nástroj pre sledovanie a analýzu prevádzkových parametrov, ich výstupom sú mimo iných
správy vo formáte *pdf, ktoré umožňujú sledovanie vhodného i nevhodného používania vozidla pre prípadnú korekciu vodiča
- V rámci tohto modulu získavate balíček Optifuel Infomax v cene, ktorá je o 20% nižšia ako je bežná predajná cena na trhu
 ŠKOLENIE POUŽÍVANIA SOFTWARU OPTIFUEL INFOMAX
- Jedná sa o základné školenie programu, ktoré je určené pre správcu vozového parku alebo iné zodpovedné osoby; 2 osoby/2h maximálne
- Toto školenie je poskytované zdarma len v prípade objednávky modulu PROGRAM vrátane balíčku Optifuel Infomax (bežná cena je
5 000 Kč/190 €)
 PERSONALIZOVANÁ METODOLÓGIA
- Výstupom je vypracovaný systém pre sledovanie parametrov vozidla, ktorých pomocou udržíte Vaše prevádzkové náklady pod kontrolou
- Tato metodológia je i návodom na alšie znižovanie nákladov a zostavovanie motivačného programu pre vodičov
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ŠKOLENIE OPTIFUEL

PRÍNOS PRE VŠETKÝCH

PRÍNOS PRE MAJITEOV
- Trvalé zníženie prevádzkových nákladov vrátane úspory paliva
- V aka bezpečnejšiej a plynulejšej prevádzke sa znižuje riziko
dopravných nehôd a klesajú náklady spojené s opravami vozidiel
i vlastným poistením
- Rast spokojnosti zamestnancov - vodičov v aka zavedeniu
motivačných programov
- Posilnenie pozície firmy na trhu ponuky služieb v oblasti dopravy

AŽ

15 %
ÚSPOR V RÁMCI VAŠEHO

PRÍNOS PRE SPRÁVCOV VOZOVÝCH
PARKOV
- Výber z nieko kých variant školení
- Možnos prispôsobení školení potrebám a požiadavkám zákazníka
- Získavate "návod" k tomu, ako udrža náklady pod kontrolou
- V aka balíčku Optifuel Infomax dostávate do rúk nástroj, ktorý
Vám umožní pracova s užitočnými dátami riadiacich jednotiek
vozidla
- Rýchlejší profesný rast

VOZOVÉHO PARKU
PRÍNOS PRE VODIČOV
- Pomáha lepšie pochopi nesprávne návyky
- Vylepšuje profesné znalosti a schopnosti vodičov-profesionálov
- Po zavedení metodológie prispieva k dosiahnutiu nastavených
kvalitatívnych cie ov
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PRAKTICKY IHNEĎ
PO ŠKOLENÍ SOM
ZAZNAMENAL ZNÍŽENIE
SPOTREBY POHONNÝCH
HMÔT A OCENIL SOM
NIELEN ZVÝŠENÝ ZÁUJEM
VODIČOV O TÚTO
PROBLEMATIKU, ALE
ROVNAKO VÝRAZNÝ
POKLES POČTU
DOPRAVNÝCH NEHÔD.
VLADIMÍR HRUBÝ,
MAJITE SPOLOČNOSTI VLADIMÍR HRUBÝ
AUTODOPRAVA, ČR

