
Навчання водіїв 

Переваги курсу 

Курс з економічного  
керування  
навчання для водіїв 

Паливо посідає перше місце у списку  
операційних витрат на автомобіль. Для  
того, щоб зменшити рівень його споживан-
ня, ми повинні визначити параметри, які на 
це впливають. Зміна поведінки  
водія за кермом не тільки економить  
пальне, але й зменшує знос вузлів та  
агрегатів вантажного автомобіля, підвищує 
безпеку на дорозі та мінімізує негативний 
вплив на довкілля. 

Що входить 

Тестовий заїзд та збір даних до проведення курсу з  
економічного керування Scania 
 
4 години теорії  з економічного керування 
 
Тестовий заїзд після проходження теоретичної частини та з дотри-
манням рекомендацій інструктора 
 
Порівняння результатів заїздів, висновки, закріплення знань 
 
Кількість учасників - до 4 чоловік 
 
Сертифікат про проходження курсу з економічного керування 
 

  
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ? 

Курс з економічного керуван-
ня Scania дає змогу досягти 
економії палива до 10% та  
виправдовує інвестиції в  
навчання за кілька тижнів. До 
того ж, програма поглиблено 
знайомить водіїв з важливи-
ми аспектами щоденного об-
слуговування та експлуатації 
Scania, що в свою чер-
гу знижує ймовірність 
дорогих ремонтів та 
простоїв. 

Економія  
палива 

Підвищення  
безпеки 

Менший знос 
компонентів 

Виїзд до  
клієнта 

Швидке повернення 
інвестицій 



Навчання водіїв 

Переваги курсу 

Коучинг водіїв Scania 
Програма навчання для водіїв 

Стиль керування водія є одним з най- 
важливіших факторів впливу на споживан-
ня палива, ремонти та витрати на технічне  
обслуговування та тривалість безвідмовної 
роботи автомобіля.  
Scania пропонує водію персонального  
тренера, що буде слідкувати за стилем  
керування водія і надавати зворотний  
зв'язок на щомісячній чи щотижневій основі. 
Клієнт і водій можуть стежити за ходом  
навчання за допомогою щомісячних звітів, 
надісланих тренером.  

Що входить 

Аналіз показників водія на щотижневій основі 
 
Щотижневі  дзвінки інструктора  з оцінкою та рекомендаціями водію 
щодо покращення стилю керування  
 
Індивідуальні електронні звіти по водію та електронні звіти по всій 
компанії 
 
Покращення показників за допомогою системи підтримки  
водія Scania Driver Support System 
 
Сертифікат про проходження курсу  
 

  
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ? 

Курс з коучингу водіїв Scania 
дозволяє закріпити навички 
економічного керування на 
тривалий період часу та ви-
правдовує інвестиції в нав-
чання за кілька тижнів.  
До того ж,  програма поглиб-
лено знайомить водіїв з важ-
ливими аспектами щоденно-
го обслуговування та 
експлуатації Scania. 

Економія  
палива 

Підвищення  
безпеки 

Менший знос 
компонентів 

Консультації у 
зручний час 

Закріплення  
навичок 



Навчання водіїв 

контакти 

За потреби умови навчання можуть бути доповнені та змінені відповідно до  

побажань та потреб замовника. Вказана вартість є орієнтовною та залежить від   

наповнення курсу навчання. Детальну інформацію запитуйте або у відділах  

продажу , або в інструкторів. Також додаткова інформація є на сайті: 

www.scania.ua 

Мета навчання 
 
 Зниження споживання палива до 10% та макси-

мальне використання всіх економічних та  
технічних властивостей Scania. 
 

 Закріпити навички економічного керування  
автопотягом Scania на тривалий період часу та 
підвищення кваліфікації водія. 

Надати автомобіль,  оснащений системою Scania FMS 
 
Автомобіль повинен бути оснащеним  цифровим тахографом, 
водій використовує особисту карту тахографа 
 
Для проведення курсу з економічного керування потрібен  
завантажений  автомобіль.  Маршрут тестового заїзду обгово-
рюється та погоджується із замовником. 
 
Замовник та водій орієнтовані на результат 

Додаткова інформація 

Олександр Артеменко 

Інструктор з навчання водіїв 
 
+380 67 464-91-26 
Alexandr.Artemenko@scania.ua 

Дмитро Десятник 

Інструктор з навчання водіїв 
 
+380 67 433 01 54 
Dmytro.Desiatnyk@scania.ua 

Для проведення ефективного навчання, потрібно: 


