
Objazdy, zmiany tras i ograniczenia rozmiaru: codziennie kierowcy muszą sprostać zdumiewającej liczbie 
wyzwań, aby dostarczyć ładunek na żądane miejsce. Wszystko co może opóźnić dostawę - powoduje stres u  
kierowcy i niezadowolenie klientów.  Dotychczas urządzenia nawigacyjne tak naprawdę nie brały pod uwagę 
potrzeb kierowców ciężarówek. Wolniejsze, szersze, cięższe, wyższe, dłuższe - planowanie trasy dla większych 
pojazdów powinno być inne. Dzięki TomTom WORK jest inne.

TomTom WORK wykorzystuje bardziej inteligentną nawigację do planowania lepszych tras dla kierowców. Jest 
mniej prawdopodobne że utkną w korkach, będą spóźnieni lub  pokonywali niepotrzebne kilometry – co oznacza 
efektywne podróżowanie i dokładne planowanie.

Inteligentne trasy dla ciężarówek

Oszczędzaj czas i pieniądze, wybierając na-
jbardziej inteligentną trasę
Urządzenie TomTom GO TRUCK poprowadzi Twoją flotę do 
miejsc docelowych w inteligentny sposób. Bez względu na to, 
czy kierowcy jeżdżą w kraju, czy za granicą, TomTom WORK 
bierze pod uwagę: 
• mniejsze prędkości ciężarówek na wszystkich drogach
• ostre zakręty, które mogą sprawiać ciężarówkom kłopoty
• to, że ciężarówki, ze względów bezpieczeństwa, 

wolą skręty w lewo niż skręty w prawo
• ograniczenia dostępu dla ciężarówek ze 

względu na masę i rozmiary 

Ograniczenia dotyczące wymiarów i masy ciężarówek są obecnie dostępne dla głównych 
i bocznych dróg w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, 
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Dzięki urządzeniu GO 7000 TRUCK opóźnienia zostają ograniczone do minimum, a kierowcy 
mogą uniknąć przejeżdżania dodatkowych kilometrów ze względu na nieoczekiwane 
ograniczenia.

TomTom GO 7000 TRUCK
Europa Zachodnia i Środkowa

Po prostu najlepsze mapy
Nawet 15% dróg zmienia się w ciągu roku, nasze mapy też. Dzięki 
technologii TomTom Map Share można korzystać z poprawek 
wprowadzanych przez siebie i innych. Można również dodawać 
ograniczenia dotyczące wysokości i masy dla konkretnych ulic lub 
oznaczać drogi całkowicie zamknięte dla ciężarówek. 



Plan your day the easy way

Oraz zapewnienie bezpieczeństwa twoim kier-
owcom
Prowadzenie pojazdu z urządzeniem nawigacyjnym jest 
bezpieczniejsze, ponieważ zmniejsza stres spowodowany 
szukaniem odpowiedniej trasy i pozwala kierowcom skupić się na 
jeździe. Bardziej zaawansowane funkcje TomTom WORK oznaczają 
również, że kierowcy będą mogli:
• uniknąć miejsc, gdzie rozmiary prowadzonego pojazdu 

mogą stanowić problem podczas manewrów
• przestrzegać miejscowych przepisów na trasie

Mimo to, należy zawsze zwracać uwagę na znaki drogowe 
dotyczące rozmiarów i masy pojazdów.

Daj swoim klientom jeszcze lepsze usługi
Nikt nie lubi czekać na dostawę. Dzięki nawigacji w ciężarówce klienci będą znali bardziej realny czas 
przyjazdu obliczony na podstawie maksymalnej dozwolonej prędkości. Biorąc pod uwagę ograniczenia 
podczas planowania trasy, można uniknąć wprowadzania zmian w ostatnim momencie. Rezultat? Mniej 
zestresowani kierowcy i bardziej zadowoleni klienci.
• Przyjazd na czas, dzięki uniknięciu niepotrzebnych opóźnień
• Zapewnienie realistycznego szacunkowego czasu przyjazdu na podstawie zmierzonych 

prędkości i maksymalnej dozwolonej prędkości dla danego pojazdu

Dodatkowe mozliwości z TomTom WORK Active
Urządzenie TomTom GO 7000 TRUCK może być częścią 
rozwiązania TomTom WORK Active. TomTom WORK Active łączy 
nawigację z dwukierunkową łącznością z kierowcą, lokalizacją oraz 
raportowaniem.

Kierowcy będą mogli nie tylko planować bardziej efektywne trasy, 
ale można ich będzie obserwować w realnym czasie i rozmawiać 
z nimi o problemach występujących na trasie lub związanych z 
dostawą. 

Możliwe będzie również informowanie klientów o każdym etapie 
realizowanego zamówienia.
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