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Všeobecné informace
Výkonnostní asistent řidiče (DPA neboli Driver Performance 

Assistant) je interaktivní program zaměřený na to, aby řidič 

dosáhl co nejúspornějšího stylu jízdy. Výkonnostní asistent 

řidiče funguje jako osobní kouč, který pomáhá řidiči využít 

potenciál vozidla pro co nejúspornější jízdu.

Celkové náklady na vlastnictví (TCoO) neovlivňují pouze 

náklady na palivo. Důležitým faktorem je také opotřebení 

brzd. V tomto ohledu je přímý vliv řidiče podrobně 

sledován výkonnostním asistentem řidiče. 

Celkové skóre založené na době jízdy vozidla setrvačností 

(Předvídání) a použití provozních brzd nebo retardérů 

(Šetření brzd) během jízdy se vypočítává v procentech.

V přehledu Ekonomická výkonnost na přístrojové desce 

jsou skóre pro Předvídání a Efektivní brzdění zobrazena 

jako samostatné hodnoty a také v rámci celkového skóre 

(Celkem). Zobrazení Ekonomické výkonnosti lze skrýt, 

přičemž zůstane zobrazený pouze ukazatel pro celkové 

skóre v dolní části displeje. Cílovou hodnotu spotřeby 

paliva lze nastavit tlačítkem nabídky. Cíl je znázorněn 

graficky ve sloupcovém grafu průměrné spotřeby paliva 

v rámci zobrazení Ekonomické výkonnosti. Pokud je 

spotřeba pod stanoveným cílem, barva sloupce je zelená, 

pokud je cíl překročen, barva sloupce se změní na 

červenou.
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Předvídání
Významné faktory pro 
předvídání jsou vzdálenost 
ujetá setrvačností (není 
vstřikováno žádné palivo) 
a prudká zpomalování. 
Tipy kouče se zobrazí, 
pokud není vozidlu 
umožněno dostatečně 
často jet setrvačností 
nebo pokud je ke snížení 
jeho rychlosti nutné příliš 
razantní brzdění. Zpráva 
„Dobré předvídání“ je 
pochvala řidiči, který si 
v těchto oblastech vede 
dobře.  

Efektivní brzdění
Vhodné využití 
dostupných systémů 
retardéru (motorová 
brzda MX Engine Brake 
a intardér ZF) pomáhá 
minimalizovat opotřebení 
brzdového obložení. 
Výkonnostní asistent řidiče 
(DPA) zkontroluje použití 
servisní brzdy při možném 
použití intardéru a nabídne 
řidiči tipy kouče pro 
efektivní brzdné systémy.

Funkce ovládání 
rychlosti
Správné používání 
různých systémů ovládání 
rychlosti přispěje k nižší 
spotřebě paliva. Skutečné 
použití funkcí Tempomat, 
Prediktivní tempomat a 
režimu Eco se sleduje 
na základě silničních a 
dopravních podmínek 
a zprávy kouče se 
generují podle potřeby. 
Jedna z nich souvisí 
s kompenzací mezi 
nastavením tempomatu 
jízdy a ovládání rychlosti 
jízdy z kopce. 
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Rada pro řazení
U manuálních převodovek 
se může objevovat rada 
zvolit nižší nebo vyšší 
převod. Zpočátku se 
v otáčkoměru zobrazuje 
symbol přeřazení nahoru 
nebo dolů. Pokud se 
na tip nedbá déle než 
30 sekund, zpráva se 
zobrazí na centrálním 
displeji.

Tipy pro vozidlo
Tipy pro vozidlo v nabídce 
pro podporu řízení lze 
načíst, pokud vozidlo 
stojí. Tipy pro vozidlo 
řidiče informují o tom, 
jak lze šetřit inteligentním 
využíváním systémů 
vozidla a správným tlakem 
pneumatik nebo úpravou 
střešního spoileru.

ECO  
VYPNUTO

Aktivace režimu ECO  
šetří palivo

Aktivace pred. temp. šetří 
palivo


