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ŠKOLENIE VODIČOV
VOLVO TRUCKS DRIVER DEVELOPMENT

Preškolený vodič
šetrí náklady dopravnej
spoločnosti
Dopravná spoločnosť môže mať aj tú najmodernejšiu techniku vo svojom vozovom
parku, ale pokiaľ za volant zasadne vodič, ktorý nepozná systémy a vlastnosti vozidla,
nedokáže využiť jeho plný potenciál. Spoločnosť Volvo Trucks si plne uvedomuje
túto skutočnosť, a preto svojím zákazníkom - majiteľom, technickým pracovníkom
a vodičom - ponúka široké spektrum školení určených práve pre nich. Prehlbovaním
znalostí a zručností dokážu maximálne využívať potenciál vozového parku a pomocou
ekonomickej jazdy zároveň ušetriť značné množstvo pohonných hmôt.
Pokiaľ vás niektoré tieto školenia zaujímajú a chcete znížiť celkové náklady
na prevádzku vozového parku, môžete si vybrať z nižšie uvedených možností.

Zostavte si vlastné

školenie vodičov
Základné typy školení

1

Profesionálne odovzdanie
nových vozidiel

Počas profesionálneho odovzdávania
vozidla vám budú ukázané a vysvetlené funkcie všetkých systémov vášho
nového vozidla Volvo vrátane praktickej
ukážky jazdy.

2

Ekonomická jazda
- teória

V dnešnej dobe predstavujú pohonné
hmoty jednu z najväčších položiek
dopravnej spoločnosti. Účelom
školenia je pomôcť vám túto položku
znížiť. Ukážeme vám, ako čo najlepšie

využívať vaše vozidlo a všetky jeho
ovládacie prvky. Získate tak základný
prehľad o zásadách ekonomickej jazdy.

3

Ekonomická jazda
- teória + prax

Praktické školenie ekonomickej jazdy
obsahuje všetky prvky teórie a naviac
praktické jazdy s vašim vozidlom.
Vozidlo budú riadiť vaši vodiči
pod dohľadom Volvo Trucks školiteľa.
Zameriame sa na využívanie všetkých
systémov Volvo (I-Shift, VEB,
I-Roll, atď.).

4

Skúšobná
jazda

Pri tomto školení sa zúčastňuje školiteľ
vodičov Volvo Trucks reálnej jazdy
s vašim vozidlom na mieste spolujazdca. Bude analyzovať jazdu vodiča
a inštruovať ho v zásadách
ekonomickej jazdy. Následne vám
bude vyhotovená kompletná analýza
a doporučenia na zlepšenie.

Doplnkové typy školení
Škola šmyku s nákladnými
vozidlami

Jednodenné školenie, pozostávajúce
z teoretickej a praktickej časti. V teore
tickej časti sa dozviete, ako reagovať
v nebezpečných situáciách, ako ich
zvládnuť a niečo málo z fyziky. Praktická
časť sa odohráva na klzských plochách
a odtrhovej plošine. Týmto cvičením sa
naučíte zvládať nebezpečné situácie
a v praxi budete vedieť na ne reagovať.

Školenie technika dopravnej
spoločnosti
Vyškolíme vášho technika v zásadách
ekonomickej a bezpečnej jazdy tak,
aby bol schopný školiť a sledovať
vašich vodičov a pomáhať im pri
znižovaní spotreby paliva a lepšieho
využívania modernej dopravnej
techniky.

Školenie o systéme Dynafleet
Oboznámime vás s funkciami
a využívaním dopravno-informačného
systému Dynafleet, vďaka ktorému
získate detailné prevádzkové informácie o vozovom parku a vodičoch.
Tento nástroj vám pomôže ušetriť
až 10 % paliva.

Michal Knobloch, mobil: 0905 980 440, email: michal.knobloch@volvo.com
Juraj Balog, mobil: 0910 945 545, email: juraj.balog@volvo.com

Pre viac informácií o školení vodičov navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.volvotrucks.sk/skolenievodicov

Vyobrazené či spomenuté vybavenie sa može dodávať ako príslušenstvo alebo voliteľný doplnok a može sa líšiť v závislosti na miestnej legislatíve. Podrobné informácie vám s potešenim poskytne váš predajca nákladných vozidiel Volvo.
Kvôli obmedzeniu tlačového procesu sa môžu vytlačené farby líšiť od skutočnosti. Vyhradzujeme si právo meniť špecifikáciu produktov bez predchádzajúceho upozornenia.
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