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Wprowadzenie
Ekonomiczna jazda lub też energo-oszczędna 
jazda, to odpowiedzialne zachowanie podczas 
jazdy, mające na celu redukcję zużycia paliwa, 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz 
zmniejszenie ryzyka wypadków. Dla firm, 
których pracownicy są często w drodze, 
praktyka ta może prowadzić do znaczących 
oszczędności, zarówno w kosztach paliwa jak 
i napraw pojazdów. 

W tym przewodniku przyjrzymy się zaletom 
ekonomicznej jazdy oraz przedstawimy 
rozwiązania, które pomogą jeździć bardziej 
wydajnie, bezpiecznie i oszczędnie. 
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Przed podróżą:

• Zoptymalizuj trasę – Lokalizacja 
pojazdów Quartix pomoże w zaplanowaniu 
optymalnej trasy poprzez umożliwienie 
lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym 
zintegrowanym z Google Traffic, aby twoi 
kierowcy mogli unikać zablokowanych dróg 
lub obszarów o natężonym ruchu.  

• Sprawdź opony – Sprawdzaj ciśnienie 
powietrza w oponach przynajmniej raz 
w miesiącu, a szczególnie przed długimi 
podróżami. Niewystarczająca ilość 
powietrza w oponach spowoduje wzrost 
oporu toczenia, a w rezultacie zwiększenie 
zużycia paliwa o 5%. 

• Sprawdź stan ogólny swoich pojazdów 
– Słabo serwisowany pojazd może 
spowodować wzrost zużycia paliwa. 
Przykładowo, zapchany filtr powietrza 
wypełnia silnik zanieczyszczonym 
powietrzem, prowadząc do utraty mocy 
z mieszanki wewnętrznego spalania. 
Regularne serwisowanie floty pozwoli 
oszczędzić pieniądze na paliwie i 
naprawach oraz przedłuży funkcjonowanie 
pojazdów. 

• Zrzuć zbędny balast – Im cięższy pojazd 
tym większe zużycie paliwa. Unikaj 
przewożenia i składowania niepotrzebnych 
sprzętow w pojeździe; może to prowadzić 
do zwiększenia zużycia energii.

Podczas jazdy:

• Rozważnie używaj klimatyzacji – Ogranicz 
jej użycie do czasu dużych upałów 
oraz spróbuj przewietrzyć pojazd przed 
rozpoczęciem podroży. Przy niższych 
prędkościach, otwórz okna zamiast używać 
klimatyzacji.  przy wyższych prędkościach, 
bardziej energooszczędne jest używanie 
klimatyzacji.   

• Zastosuj ekonomiczny styl jazdy – Dobry 
styl jazdy z minimalnym przekraczaniem 
prędkości czy przypadkami gwałtownego 
hamowania i przyspieszania pomoże 
zredukować zużycie paliwa. Gwałtowne 
przyspieszanie lub hamowanie zużywa 
dużo energii i prowadzi do zwiększonego 
spalania. Zachowuj stałą prędkość, aby 
wyeliminować niepotrzebną stratę energii i 
paliwa oraz zachowaj bezpieczny dystans 
pomiędzy twoim pojazdem a innymi 
użytkownikami drogi, aby uniknąć potrzeby 
gwałtownego hamowania. 

• Unikaj nadmiernego zwiększania obrotów 
silnika – Aby uniknąć przeciążenia silnika, 
zmieniaj biegi przy ok. 2,500 obrotów dla 
pojazdów benzynnowych i ok. 2,000 dla 
diesli. Używanie silnika w sposób optymalny 
może w znacznym stopniu zredukować 
koszt paliwa.

• Wyłączaj silnik podczas postoju – Jeśli 
zatrzymujesz sie na dłużej niż 20 sekund, 
lepiej jest wyłączyć silnik i ponownie 
włączyć niż pozostawić pojazd na biegu 
jałowym.

Podstawy ekonomicznej 
jazdy
Jazda ekonomiczna wymaga namysłu, 
zaplanowania i wiedzy. Nie chodzi o wolniejszą 
jazdę, ale o to by jeździć mądrzej i lepiej, a to 
zaczyna się jeszcze zanim zacznie się podróż. 
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Jakie korzyści przyniesie to 
Twojej firmie?
 

Zredukowany wpływ na środowisko
Oprócz zmniejszenia zużycia paliwa 
nawet o 40%, jazda ekonomiczna pomaga 
zminimalizować wpływ twojej firmy na 
środowisko, redukując emisje dwutlenku 
węgla i spalin.    

Znaczące oszczędności dla floty
Francuska firma, OVE Consulting, szacuje, 
że jazda ekonomiczna może prowadzić do 
zmniejszenia kosztów aż o 25%. Przykładowo, 
firma budowlana z 10 pojazdami, każdym 
zużywającym 400 galonów paliwa rocznie, 
może zaoszczędzić ponad 22 000 zł poprzez 
stosowanie jazdy ekonomicznej.   

Zwiększone bezpieczeństwo
Kolejną zaletą ekonomicznej jazdy jest 
zmniejszenie liczby wypadków z udziałem 
twoich pojazdów, zmniejszając tym samym 
implikacje finansowe i koszty personelu 
związane z wypadkami. Dodatkowo, niektóre 
firmy ubezpieczeniowe patrzą przychylniej 
na firmy praktykujące ekonomiczną jazdę, co 
może wpłynąć na obniżenie kosztów składek 
na ubezpieczenie. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lepszy styl jazdy

Dużo firm korzysta już z raportów 
analizujących styl jazdy pozwalających na 
określenie mocnych i słabych stron swoich 
kierowców. Poza zachęcaniem pracowników 
do stosowania jazdy ekonomicznej, raporty 
te pomagają kierowcom i flocie operować 
bezpieczniej. 

Quartix wystawia każdemu pojazdowi wynik 
stylu jazdy. Jest on wyliczany przy użyciu 
rożnych kryteriów, takich jak prędkość oraz 
wskaźniki przyspieszenia i hamowania, 
pozwalając na szybką analizę zachowań 
pracowników na drodze. Możesz łatwo 
zidentyfikować ryzykowne zachowania 
podczas jazdy w formie tabeli i użyć 
tych danych do zachęcania do bardziej 
odpowiedzialnej jazdy. 

Na podstawie danych z systemu Quartix, 
możesz monitorować i nagradzać postęp 
pracowników oraz ustanawiać im konkretne 
cele. Dane te nie tylko pokazują, gdzie 
pracownicy mogą wprowadzić zmiany do 
swojego stylu jazdy, ale także uświadomić 
ich o wpływie, jaki ich zachowanie ma na 
funkcjonowanie i wyniki firmy.

“Zaoszczędziliśmy bardzo dużo na paliwie oraz kosztach napraw 
korzystając z systemu Quartix. Sama oszczędność na paliwie, jaką 
zaobserwowaliśmy w ostatnim roku, pokryła koszty korzystania  
z systemu z nawiązką.” 
Stephen Killinger 
Manager Operacyjny firmy
Ringtons



O Quartix

Ponad 13,000 firm wybrało Quartix, 
ponieważ oferuje: 

• Przystępny wgląd w lokalizację i 
trasy ich pojazdów oraz zachowania 
kierowców 

• Przejrzyste opcje cenowe, które 
pozwalają łatwo wybrać wymagany 
poziom funkcjonalności 

• 12-miesięczne kontrakty, które nie 
wymagają wieloletniego zobowiązania 

• Umowy, które nie podlegają 
automatycznemu odnawianiu 

• Obsługę klienta prowadzoną przez 
ekspertów zaangażowanych w sukces 
klientów

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę www.quartix.com/pl wyślij email  
biuro@quartix.com lub zadzwoń +48 22 116 57 33.
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