
Met de techniek
van morgen
vandaag al 
groener rijden

Toepassingen 
De ECOdrive bewijst zichzelf op vele momenten. Dit intelligente 

systeem kunt u afstemmen op uw specifieke omstandigheden. De 

ECOdrive kan gekoppeld worden aan diverse elektronische schake-

lingen waardoor de functionaliteit en de potentie van het product 

ongekend zijn. Met deze additionele functionaliteiten worden uw 

mogelijkheden duurzaam benut. 

Voor uw specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze 

verkoopafdeling of bezoekt u onze website waarin de diverse 

additionele ECOdrive toepassingen nader toegelicht staan. 

Ecodrive BV 

De Bloemendaal 15 A

5221 EB ‘s-Hertogenbosch

The Netherlands

Tel  +31 (0)73 633 9496

Fax +31 (0)73 633 9493

info@ecodrive.eu

www.ecodrive.eu



Ecologisch 
Een lagere CO -footprint in uw aanbestedingsproces? 

ECOdrive helpt u uw CO -uitstoot terug te dringen en een 

hogere score te behalen op de CO -Prestatieladder. Hiermee 

heeft u concrete gunningsvoordelen in uw aanbestedings- 

proces.  Milieubewust rijden en optimale rijprestaties gaan 

hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleet- 

owners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe 

Rijden”. Het Nieuwe Rijden haalt de excessen uit de rijstijl 

door onder andere sneller door te schakelen. Het Nieuwe 

Rijden levert u veel op, namelijk ontspannen achter het stuur, 

veiliger rijgedrag, geluidsreductie, brandstofbesparing en 

milieuontlasting door een vermindering in de uitstoot van 

broeistofgassen en schadelijke stoffen. Met ECOdrive dragen 

uw bestuurders direct uw duurzame bedrijfsfilosofie uit om 

als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten.

Maatschappelijk 
Met de ECOdrive kiest u voor beheerst, gecontroleerd en 

veilig rijgedrag. De ECOdrive werkt samen met het elektro- 

nische gaspedaal in het voertuig. Bestuurders met een 

incorrecte gasbeheersing worden door de ECOdrive actief 

gecorrigeerd in hun rijgedrag. 

Bespaar op brandstof, 
onderhoud en schade 
en draag uw steentje bij 
aan een beter milieu!
ECOdrive® is een intelligente rijgedragstimulator die op uw 

specifieke omstandigheden kan worden afgestemd. Uniek 

aan deze techniek is dat de maximumsnelheid, de acceleratie 

en het toerental per versnelling kunnen worden aangepast. 

Het resultaat? Uw chauffeurs rijden rustiger, dus veiliger en er 

wordt optimaal gebruikgemaakt van het motorvermogen van 

het voertuig. De ECOdrive® geeft sturing aan uw vermogen 

en draagt zorg dat er alleen meer vermogen wordt geleverd 

op de momenten dat het nodig is. 

Economisch
ECO uit het woord ECOdrive staat naast ecologisch ook voor 

economisch. ECOdrive heeft direct een positieve invloed op 

uw variabele voertuigkosten waardoor het product zich 

automatisch snel terugverdiend. Rijden volgens “Het Nieuwe 

Rijden” leidt tot een aanzienlijke brandstofbesparing en 

CO -reductie. Besparingen tot wel 15% zijn geen uitzondering. 

 Voordelen:

• Lagere brandstofkosten

• Lagere kosten ROB 

 (Reparatie, Onderhoud en Banden)

• Minder slijtage

• Lagere schadelast

• Hogere restwaarde van de voertuigen

• Duurzame imagoverbetering
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