P. Christensen®:

Vi gør verdens
mest økonomiske
lastbiler endnu
mere økonomiske

GPS satellit

GPS positionering

Med P. Christensen® kører du
mere lønsomt og længere på literen.
Lastbil

Interesseret i at spare tid, brændstof
og serviceomkostninger? Selvfølgelig er
du det. P. Christensen® gør det muligt.
Når du handler hos P. Christensen®, er
der automatisk og uden beregning ind
bygget FleetBoard® i din nye lastbil. Vi
dækker investeringen på kr. 8.000 og
betaler desuden dit årlige driftsgebyr
inklusiv moduler for service, uptime,
kørestilsanalyse og kørestilsrapport.
Med FleetBoard® i dine biler, Predic
tive Powertrain Control og vores bereg
ninger for Total Cost of Ownership får
du mulighed for at udnytte dine biler
optimalt, køre endnu mere rentabelt
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og skærpe din konkurrenceevne på et
presset transportmarked. Kort sagt:
P. Christensen® gør enhver tur mere
lønsom.
FleetBoard® uddeler karakterer og
indsamler forbrugstal for hver eneste
tur og giver dig det totale billede af den
enkelte bils og den enkelte chaufførs
lønsomhed. Et overblik du kan anvende
til at reducere brændstofomkostninger
ne, forlænge service
intervallerne og
eksempelvis etablere præstationsaf

hængige bonusaftaler med dine chauf
fører.

Med FleetBoard® får du månedlige ana
lyser med forslag til forbedring af køre
stilen, brændstofbesparelse, service
intervaller etc. Den mest direkte vej
til at få dine chauffører til at optimere
kørslen. Hænges ugens karakterer og
vurderinger op i chaufførstuen, taler du
til den enkelte chaufførs faglige stolthed
og motiverer hele chaufførstyrken.
FleetBoard on-board computer

GPRS satellit
overførsel

Internet

FleetBoard Service Center

Evalueringsprogram

FleetBoard er et enkelt web-baseret
system, der hverken kræver det store
kørekort til PC/iPhone/iPad eller
hardware installation på kontoret.
Alle data indsamles direkte fra
bilens CAN-bus og sendes via GSM/
GPRS til FleetBoard, hvor de lagres i
Daimlers eget, topsikrede IT-center.
Helt gratis for dig udstyres alle
 ercedes-Benz lastbiler, du køber
M
hos P. Christensen, med FleetBoard

A Daimler Company

Flåderapport
Firmanavn

Juli 2013

Prognose liste
Køretøj

Servicearbejde

Lastbil 1
Lastbil 2
Lastbil 3
Lastbil 4
Lastbil 5
Lastbil 6

Forfaldsdato

1. time based maintenance
Motor
1. time based maintenance
1. time based maintenance
Motor
2. time based maintenance

Km til næste vedligeholdelse

29.08.2013
19.12.2013
07.02.2014
27.03.2014
04.07.2014
05.07.2014

286
76.367
3.727
26.032
27.992
0

Køretøjer med det største forbedringspotentiale
Køretøj

Køremåde

Lastbil 5
Lastbil 4
Lastbil 2

Samlet forbrug vist
i l/100km

6,43
8,45
8,55

Forbrug under kørsel vist
i l/100km

28,9
24,8
30,5

Område med det
største forbedringspotentiale

27,7
24,2
30,1

Forudseende kørestil
Gennemsnitligt omdrejningsmoment
Forudseende kørestil

Chauffører med det største forbedringspotentiale
Chauffør
Chauffør 1
Chauffør 2
Chauffør 3
Chauffør 4
Chauffør 5
Chauffør 6
Chauffør 7
Chauffør 8
Chauffør 9

Køremåde

Samlet forbrug vist
i l/100km

5,78
6,58
6,95
7,93
8,26
8,43
8,77
9,49
9,50

34,9
26,0
24,0
25,0
31,8
29,4
29,4
21,5
25,6

Forbrug under kørsel vist
i l/100km
33,6
24,6
22,9
24,4
31,3
28,6
29,1
21,1
24,7

Område med det
største forbedringspotentiale
Forudseende kørestil
Forudseende kørestil
Forudseende kørestil
Gennemsnitligt omdrejningsmoment
Forudseende kørestil
Retarder / motorbremsning
Retarder / motorbremsning
Stilstandsforbrug - totalt
Stilstandsforbrug - totalt

En Flåderapport giver dig overblik over de vigtigste køretøjs- og chaufførdata med vedligeholdelsesplan og en liste, der rangerer både køretøjer og chauffører efter deres driftsøkonomi. Desuden får
du forslag til forbedring af økonomien.

Bedre overordnet styring.
Mere lønsomme chauffører.
Med FleetBoard® får du dagligt en individuel analyse af
hver enkelt chaufførs kørestil og hver enkelt bils for
brug og tilstand. Med karakterer for, hvor økonomisk
kørslen er og tal for bl.a. tomgangstid, pedalbevægel
se, bremsemønster og kørsel med en hastighed over
85 km/t.
FleetBoard® og kørestilsanalysen er din nøgle til øget
lønsomhed – og et værktøj til at effektivisere og øko
nomisere. Reducerer du eksempelvis gennemsnits
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hastigheden fra 90 til 80 km/t, kan du mindske
brændstofforbruget i dine biler med op til 15 %.
Du får dit eget FleetBoard® login, så du kan lave dine
egne analyser og følge chaufførens kørsel og udvikling
samt bilens tilstand, når du vil, og hvor du vil. På den
måde kan du til enhver tid aflæse, hvor den enkelte
chauffør kan forbedre sin kørestil og mindske omkost
ningerne.

A Daimler Company

A Daimler Company

Chaufførrapport

Chaufførrapport

Firmanavn

Juli 2013

Chauffør: Chauffør 1

Kørestilanalyse

Kørestil
karakter

Chauffør 1
Flåde gennemsnit
FleetBoard
gennemsnit

Juli 2013

Chauffør: Chauffør 9

Kørestilanalyse
Chauffør

Firmanavn

Strækning Samlet forbrug
Sværhedsgrad
i km
vist i l/100km

Forbrug under kørsel
vist i l/100km

Samlet
Tonkilometer
forbrug i l
i t*km

5,78 ▼
7,86

4,83 ▼
4,83

3.585 ▲
8.613

34,9 ▼
29,7

33,6
29,0

1.253 ▲
2.560

82.764 ▲
249.023

8,30

4,33

9.210

33,0

31,9

3.022

263.791

Chauffør

Kørestil
karakter

Chauffør 9
Flåde gennemsnit
FleetBoard
gennemsnit

Sværhedsgrad

Strækning Samlet forbrug
i km
vist i l/100km

4,45
4,83

536
8.613

25,6
29,7

24,7
29,0

138
2.560

18.024
249.023

8,30

4,33

9.210

33,0

31,9

3.022

263.791

Forbedringsforslag

Samlet vurdering:
Der er et meget stort potentiale for at forbedre den samlede kørestil
Der er et meget stort potentiale for at reducere forbruget

Samlet vurdering:
Der er et lille potentiale for at forbedre den samlede kørestil
Der er næsten intet potentiale for at reducere forbruget

Område med meget stort potentiale:
Forudseende kørestil

Område med meget stort potentiale:

Driftbremselængde
Samlet bremseenergi
Stop [pr. 100 km]
Område med stort potentiale:
Hård bremsning
Retarder / motorbremsning
Gennemsnitligt omdrejningsmoment

Område med stort potentiale:
Område med middelstort potentiale:
Stilstandsforbrug - totalt
Retarder / motorbremsning
Gennemsnitligt omdrejningsmoment
Stop [pr. 100 km]

A Daimler Company

Køretøjsrapport

Køretøjsrapport

Firmanavn

Juli 2013

Køretøj: Lastbil 5

Firmanavn

Juli 2013

Køretøj: Lastbil 4

Kørestilanalyse
Lastbil 5
Flåde gennemsnit
FleetBoard
gennemsnit

Sluk så vidt muligt motoren ved stop
Brug retarder og motorbremse oftere
Hurtig acceleration
Undgå stop, når det er muligt

Skån bremserne ved rettidig og moderat bremsning
Brug retarder og motorbremse oftere
Hurtig acceleration

Område
middelstort potentiale:
A Daimlermed
Company

Køretøj

Samlet
Tonkilometer
forbrug i l
i t*km

9,50
7,86

Forbedringsforslag

Forudseende kørsel - slip gassen tidligt, lad
køretøjet rulle selv, undgå unødige opbremsninger
Undgå så vidt muligt opbremsninger ved
forudseende kørsel
Undgå så vidt muligt opbremsninger ved
forudseende kørsel
Undgå stop, når det er muligt

Forbrug under kørsel
vist i l/100km

Kørestilanalyse

Kørestil
karakter

Strækning Samlet forbrug
Sværhedsgrad
i km
vist i l/100km

Forbrug under kørsel
vist i l/100km

Samlet
Tonkilometer
forbrug i l
i t*km

6,43 ▼
7,86

3,30 ▼
4,37

8.355 ▲
8.613

28,9 ▼
29,7

27,7 ▼
29,0

2.417 ▲
2.560

134.561 ▲
249.023

8,30

4,33

9.210

33,0

31,9

3.022

263.791

Forbedringsforslag

Køretøj
Lastbil 4
Flåde gennemsnit
FleetBoard
gennemsnit

Kørestil
karakter

Sværhedsgrad

Strækning Samlet forbrug
i km
vist i l/100km

Forbrug under kørsel
vist i l/100km

8,45 ▼
7,86

2,82 ▼
4,37

1.223 ▼
8.613

24,8 ▼
29,7

24,2 ▼
29,0

303 ▼
2.560

20.065 ▼
249.023

8,30

4,33

9.210

33,0

31,9

3.022

263.791

Forbedringsforslag

Samlet vurdering:
Samlet vurdering:
En FleetBoard rapport
over enforFlåderapport
bl.a.
Chaufførrapport
og Køretøjsrapport. De rummer den samlede oversigt
og slidtage
specificeret
ud samlede kørestil
Der er etindeholder
meget stortud
potentiale
at forbedre den
samlede
kørestil
Derover
er etforbrug
meget stort
potentiale–for
at forbedre den
på den enkelte chauffør
eller
lastbil.
Her
kan
du
eksempelvis
se,
hvordan
den
enkelte
chauffør
kan
forbedre
sig
–
og
visualisere
for ham,
hvordan
han kørerfor
mest
økonomisk.
Der er et meget stort potentiale for at reducere forbruget
Der er
et stort potentiale
at reducere
forbruget
Område med meget stort potentiale:
Forudseende kørestil

Forudseende kørsel - slip gassen tidligt, lad
køretøjet rulle selv, undgå unødige opbremsninger

Samlet
Tonkilometer
forbrug i l
i t*km

Område med meget stort potentiale:
Genemsnitligt omdrejningsmoment

Hurtig acceleration

Mindre tid på værksted. Mere tid på vejene.
FleetBoard® hjælper med at tilrettelægge både ser
vice- og reparationsforløb og giver dig minimum 3050% tidsbesparelse i forbindelse med både service og
reparation. Holder din lastbil med teknisk nedbrud et
sted i udlandet, kan vi fortælle dig hvilket værksted,
der kan reparere bilen, da vi takket være FleetBoard®
kender fejlen og kan stille diagnosen helt præcist.
Systemet holder konstant øje med alle bilens vedli
geholdelsesdata og fejlmeldinger, så fremtidige ser
viceterminer kan forudses og planlægges mest hen

sigtsmæssigt og effektivt. FleetBoard® giver både det
store overblik og indsigt i de mindste, men vigtige
detaljer. Kører du verdens mest økonomiske lastbil,
Mercedes-Benz Actros, forlænger du med FleetBoard®
serviceintervallerne med 30.000 km op til rekordhøje
150.000 km. En mærkbar forbedring af en i forvejen
imponerende præstation. På værkstedet hos P. Chris
tensen® kan vi på forhånd se hvilken service, der skal
udføres – og hvilke dele vi skal sørge for at bestille
hjem og have parat – næste gang du triller ind hos os.

Med FleetBoard® kan vi på den måde sørge for, at din
Mercedes-Benz lastbil kun skal på værksted én gang,
og vi kan på forhånd optimere værkstedsbesøget. De
visen er: Mindre ulønsom tid på værksted – og mere
lønsom tid på vejene.

FleetBoard leverer vedligeholdelsesdata og fejlmeldinger til værkstedet,
så dine biler kan tilbringe mindre tid på værkstedet og mere tid på vejen.
Samtidig kan du få besked på, hvad reparationen koster.
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Topografitilpasset og brændstofeffektiv kørsel
med Predictive Powertrain Control* til Actros.

Stejl bakke
Inden du kører op ad bakke,
beslutter PPC, som enhver god
chauffør, om det er en god idé at
geare ned.
3 Systemet nedgearer og/eller
øger hastigheden for at undgå
gearskift på bakken.
3 Desuden sikrer PPC en opti
meret måde at skifte gear på
(færre skift og større skift).

Ned ad bakke
Hvorfor accelerere på
steder, hvor man kan trille?
Køretøjets kinetiske energi
bestemmes kontinuerligt:
3 Køretøjet registrerer, om
det kan nå den indstillede
hastighed hurtigt nok ved at
trille.
3 EcoRoll kan anvendes for at
undgå fartnedsættelse pga.
luftmodstand.

Ved at kombinere Mercedes-Benz PowerShift 3 med GPS-kortmateriale kan gear
skiftetiming og fartpilothastighed optimeres. Topografitilpasset kørsel kan på den
måde integreres i de automatiske interventionsprocesser. Predictive Powertrain
Control (PPC) muliggør, at den automatiske transmission vælger gear prædikativt.
På den anden side bliver foregribende nedgearing udført før strækninger ned ad
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For foden af bakken
PPC kan udnytte køretøjets
fremdrift i kortere tid.
3 Den øvre hysterese (øvre
grænse af det indstillede
hastighedsområde) overskrides
i højst 20 sekunder og med
højst én km/t for at samle
endnu mere momentum.
3 Hvis bilen kører 90 km/t eller
mere, bliver øvre hysterese
ikke overskredet.

bakke, hvilket giver retarderen mere bremsekraft og køleeffekt. På bakken bliver
gearskifterækkefølgen optimeret og specifik opgearing udføres, eller nedgearing
undgås før bakketoppene. PPC sikrer en prædikativ fartpilothastighed. Hastighe
den øges før bakken og momentums toppunkt udnyttes nederst på bakken.

Øverst på bakken
”Tril over bakketoppene for at
undgå at bremse ved kørsel ned
ad bakke”, det er princippet.
Køretøjets kinetiske energi
bestemmes kontinuerligt:
3 Lastbilen identificerer på et
tidligt tidspunkt, om den har
nok fart på til at trille over
bakketoppen.
3 EcoRoll kan anvendes til at
reducere hastighedstab pga.
luftmodstand.

Frigearet benyttes til at køre ned ad bakken og for foden af bakken. PPC kan kun
anvendes i kombination med aktiveret fartpilot eller afstandsstyringssystemer
samt på motorveje og hovedveje, der er omfattet af PPC-systemet.
*Predictice Powertrain Control er ekstraudstyr til Mercedes-Benz Actros

Prædikativ EcoRoll
PPC optimerer EcoRoll-faserne.
3 Mere præcis aktivering af
EcoRoll-funktionen (færre
korte EcoRolls og meget
længere EcoRolls).
3 Funktionen aktiveres også før
bakketoppe og for foden af
bakken ved hastigheder under
den på forhånd indstillede.
3 Funktionen er allerede afbrudt
under opbremsning.
3 Funktionen aktiveres ikke, hvis
EcoRoll-fasen er for kort.

Hvor megen gavn vil du have af FleetBoard ?
Det bestemmer du selv.
®

Du kan også få FleetBoard®s i andre bil og bilmærker,
så du har mulighed for at evaluere chaufførerne under
et, selvom de har kørt i forskellige modeller og bil
mærker. Har du allerede et flådestyringssystem, kan
du stadig få stort udbytte af FleetBoard®. Enheden i
bilen forsyner nemlig et tredjeparts Telematiksystem
direkte med FMS 2,0 data. Har du fokus på lønsom
hed, kan FleetBoard® altid betale sig.
Bemærk: Moduler skrevet med blå, bliver betalt af
P. Christensen®.

Flådeydelser
Månedlig minimums ydelse pr bil
Tilslutningsgebyr. Engangspris pr bil
Driftsgebyr. Årlig ydelse pr flåde
FleetBoard førerkort til biler uden fartskriver

142,485,1.111,75,-

Modul

Pris

Beskrivelse

Service*

38,-	Giver overblik og mulighed for planlægning af vedligeholdelse. Værkstedet kan få adgang
til bilens data. Modulet giver også overblik over bremseslid på alle akser.

Uptime*

38,-	Viser tekniske data og fejlkoder på bilen. Kan deles med Mercedes-Benz servicepartnere i
tilfælde af nedbrud eller forestående service. (Kun Mercedes-Benz biler)

Kort

68,-	Grafisk status over alle biler i flåden på digitalt kort (10pos/30min). Log hvert 3. minut, og
opdatering på kort hver halve time. (Kræver Kørselsoptegnelse/Logistik/Tidsregistrering).

Track&Trace

45,-	Detaljeret visning af positionslog i FleetBoard Mapping (20pos/10min). (Kræver Mapping
og Kørselsoptegnelse/Logistik)

Kørselsoptegnelse

75,-	Kørsels- og pausestatus med km., forbrug, tid, position og hvis tilgængeligt også vægt og
tankniveau. Viser seneste status for alle biler eller alle data for en bil.

Kørestilsanalyse

187,-	Evaluering af bla. tomgang, kørselsandel > 85 km/t, gearskift, nedbremsning, speeder
bevælgelse, bremsevalg, stop og jævn kørsel. Feedback med point, data og diagram per
bil/chauffør i valgfrie intervaller, så forbedringspotentialer ses.

Kørestilsrapport

15,-	Rapport fra kørestilsanalysen per chauffør og bil med totaler og vist i forhold til gennemsnit. Viser forbedringsområder for hver enkel chauffør. (Kræver Kørestilsanalyse)

Logistik

187,-	Mulighed for at danne og overføre ruter og dokumenter til FleetBoard-skærm i bilen og få
status retur. (Kan kombineres med eget ruteoptimeringssystem)

Meddelelser

90,-	Sender fritekst-meddelelser og adresser direkte til FleetBoard-skærm i bilen. Adresser
overføres direkte til navigation. Bilen sender fritekst og forventet ankomst tid.

Tidsregistrering

45,-	Overførsel af tidsregistrering fra den digitale fartskriver. Viser beregnet restkøretid for alle
chauffører. (Ses i modulerne Time Management og Kort)

Førerkort download

45,-	Trådløs overførsel og lagring af data fra chaufførernes førerkort. (Data kan deles med
vognmands organisationer, der tilbyder evaluering af køre-/hviletider)

Fartskriver download 45,-	Trådløs overførsel og lagring af data fra fartskrivere fra 2009 og frem. (Data kan deles med
vognmands organisationer, der tilbyder evaluering af køre-/hviletider)

* Obligatorisk for biler med en Mercedes-Benz Complete serviceaftale på minimum to år. Serviceintervallet forlænges med op til 30.000 km, så længe m
 odulerne Service og Uptime services er aktive.
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Alle priser er vejledende. Der tages forbehold for fejl og prisændringer.

Du har mulighed for selv at sammensætte din Fleet
Board® løsning og tilkøbe ekstra funktioner, så den
passer nøjagtig til dine ønsker og behov. Vil du
eksempelvis følge dine biler minut-for-minut og se
hele deres historik, kan du tilkøbe kort og tidsregistre
ring. Du kan også tilvælge forskellige løsninger, der
giver dig mulighed for download af førerkort og fart
skriverdata.

1. time based maintenance
Motor
1. time based maintenance
1. time based maintenance
Motor
2. time based maintenance

Servicearbejde

6,43
8,45
8,55

Køremåde
28,9
24,8
30,5

Samlet forbrug vist
i l/100km

Chauffør 1
Chauffør 2
Chauffør 3
Chauffør 4
Chauffør 5
Chauffør 6
Chauffør 7
Chauffør 8
Chauffør 9

Chauffør

5,78
6,58
6,95
7,93
8,26
8,43
8,77
9,49
9,50

Køremåde

34,9
26,0
24,0
25,0
31,8
29,4
29,4
21,5
25,6

Samlet forbrug vist
i l/100km

33,6
24,6
22,9
24,4
31,3
28,6
29,1
21,1
24,7

Forbrug under kørsel vist
i l/100km

27,7
24,2
30,1

Forbrug under kørsel vist
i l/100km

Chauffører med det største forbedringspotentiale

Lastbil 5
Lastbil 4
Lastbil 2

Køretøj

29.08.2013
19.12.2013
07.02.2014
27.03.2014
04.07.2014
05.07.2014

Forfaldsdato

Flåderapport

Køretøjer med det største forbedringspotentiale

Lastbil 1
Lastbil 2
Lastbil 3
Lastbil 4
Lastbil 5
Lastbil 6

Køretøj

Prognose liste

Firmanavn

A Daimler Company

Forudseende kørestil
Forudseende kørestil
Forudseende kørestil
Gennemsnitligt omdrejningsmoment
Forudseende kørestil
Retarder / motorbremsning
Retarder / motorbremsning
Stilstandsforbrug - totalt
Stilstandsforbrug - totalt

Område med det
største forbedringspotentiale

Forudseende kørestil
Gennemsnitligt omdrejningsmoment
Forudseende kørestil

Område med det
største forbedringspotentiale

286
76.367
3.727
26.032
27.992
0

Km til næste vedligeholdelse

Juli 2013

Ekspert i FleetBoard®. Og i rentabilitet.
Hos P. Christensen® dedikerer vi en medarbejder til
dig, din flåde og din rentabilitet. En erfaren medarbej
der, der er specialist inden for FleetBoard®, og som
kender hele din flåde og alle dine opgaver og udfor
dringer. Ud fra FleetBoard®s karakterer og værdier kan
medarbejderen coache dine chauffører i den rette og
mest økonomiske kørestil.
Bilen sender en statusopdatering hver dag, og vores
værkførere følger opmærksomt med, så vi præcist
ved, hvornår det er tid til service, hvad der skal laves,
hvor slidte bremserne er, og hvilke fejlkoder bilen måt
te vise.

Overvejer du at investere i en Actros eller en anden
ny lastbil, kan vi beregne totaløkonomien, TCO, i last
bilens samlede levetid sammenlignet med din aktuelle
lastbil. Vi kan give et detaljeret indblik i de omkostnin
ger, der vil være forbundet med en ny lastbil gennem
hele brugstiden.
For at beregne rentabiliteten på din nye lastbil, har vi
behov for at vide:
• Hvor længe regner du med at have lastbilen?
• Hvor langt skal den køre om året?
• Hvad er den aktuelle diesel og AdBlue pris?
• Hvad er rentesatsen?

For at kunne sammenligne skal vi kende følgende på
din aktuelle lastbil:
• Euronormen
• Købsprisen
• Diesel og AdBlue forbruget
• Serviceomkostningerne
• Restværdien
Vi tilbyder følgende brændstofbesparende udstyr:
• FleetBoard
• Predictive Powertrain Control
• Dæktryksovervågning

P. Christensen® er dermed med til at forbedre driftsøkonomien i din virksomhed.

Personale: 28 %
Brændstof: 25 %
Administration: 11 %
Reparation og vedligeholdelse: 11 %
Anskaffelse af bil: 10 %
Vejafgifter: 7 %
Forsikring og skat: 5 %
Øvrige omkostninger: 3 %

Brændstofforbruget og personale
omkostningerne er udslagsgivende
for dine lastbilers rentabilitet.
FleetBoard er en hurtig og effektiv
måde at reducere omkostningerne
og dermed øge rentabiliteten.
Procentangivelserne er baseret på en samlet
driftsomkostningsstruktur for en tysk spedition (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik
und Entsorgung e.V. fra 2007).

www.pchristensen.dk

P. Christensen® Odense:
P. Christensen® Kolding:
P. Christensen® Rødekro:
P. Christensen® Padborg:

Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
Industrivej 17, tlf. 7467 1919

