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Tijdens de rit
Tijdens de rit krijgt de chauffeur de volgende feedback.

Om uw aandacht te krijgen, wordt een brandende LED soms vergezeld door een geluidssignaal.

De DAP...
initialiseert zichzelf
is een dynamisch feedback paneel
is plug en play
herkent het voertuig

ECO rijden
Goed en efficient rijden 
wordt beloond met een 
groene LED. De rode LED 
gaat branden als de motor 
langer dan 3 minuten 
stationair draait.

Hoog koppel
De DAP registreert 
overbodig hoog koppel. 
Onnodige motor- en 
versnellingsbak slijtage, 
u dient (eerder) terug te 
schakelen.

Hoog toerental
Bij te hoog toerental wordt 
deze LED rood. Hoog 
toerental geeft meer geluid 
maar niet meer vermogen, 
u dient (eerder) op te 
schakelen.

Onregelmatig 
gaspedaal gebruik
De DAP registreert een 
ongelijk gaspedaal gebruik. 
Een schommelend rij-profiel 
verzorgt hogere inspuiting 
zonder rendement.

Snel optrekken
De rode LED gaat branden 
bij te snel optrekken.

Anticiperen
De groene LED gaat 
branden bij uitrollen. 
De rode LED gaat branden 
als u niet goed anticipeert 
op de verkeer situatie.



Rit analyse
De DAP maakt een rit-analyse over de laatste 30 trips (contact aan – contact uit). Bij contact aan geeft 
de DAP een rapport met waardering voor iedere parameter over deze laatste 30 trips.

Uitstekend.

Schakel eerder naar hogere versnelling, 
hoog toerental geeft motor slijtage. 
Neem iets meer tijd om het voertuig op 
gewenste snelheid te brengen

U rijd te veel met te hoog toerental, 
voertuig levert geen betere prestatie alleen 
hoger verbruik

Uitstekend.

Beperk onnodig op & neer bewegen van 
het gas pedaal = onnodige brandstof 
inspuiting

De motor verbruikt meer brandstof zonder 
meer rendement te leveren.

Uitstekend.

Neem iets meer tijd om het voertuig op 
gewenste snelheid te brengen

Uw motor wordt te vaak te zwaar belast, 
schakel eerder terug naar lagere versnelling

Uitstekend.

Hard optrekken verbruikt circa 3 tot 4 keer 
meer brandstof dan normaal acceleren

U accelereert te vaak te hard, dit zorgt voor 
extreem brandstof verbruik

Gedurende de laatste 30 ritten heeft u een 
economische rijstijl toegepast

Probeer tijdens iedere trip, dit lampje groen 
te houden

U heeft momenteel geen kosten bewuste 
rijstijl, met meer aandacht tijdens het rijden 
bespaart u veel op brandstof, rem-, banden- 
& motor slijtage

Uitstekend.

Besteed aandacht aan de verkeerssituatie,
dit voorkomt harder optrekken dan 
noodzakelijk

Doseer gaspedaal t.o.v. de verkeerssituatie, 
voorkom onnodig remmen.
Onnodig remmen = energie vernietigen!



CARBON REDUCTIE

                        REDT ONZE PLANEET

Interessante feiten:

Een truck stoot iedere 100 kilometer 80 kg CO2 uit.

Als een truck 100.000 kilometer per jaar rijd, dan zijn er 2,5 

hectare bomen nodig om deze hoeveelheid CO2 te absorberen.
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