
| GreenFlow for Trucks

| Betere doorstroom van het vrachtverkeer

| Bespaar brandstof- en onderhoudskosten

| Reduceer CO2-uitstoot en geluidshinder

| Optimaliseer uw planning en dienstverlening

| Realtime adviessnelheid voor uw chauffeurs

| Geschikt voor truck platooning

| Meer veiligheid in het verkeer
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| Truck platooning
Truck priority kan ook voor een peloton 
vrachtwagens worden ingezet. Een peloton 
mag niet onderbroken worden en heeft om 
een kruispunt veilig te kunnen passeren 
langer, dan een individuele vrachtwagen, 
groen licht nodig. Daarom wordt met truck 
priority groen licht gegeven tot en met het 
laatste voertuig.

| Over Dynniq
Dynniq coördineert tussen gemeentes, 
wegbeheerders en fleetowners, zodat 
afspraken over vrachtwagenprioriteit tot 
stand komen en de technische voor-
zieningen in verkeersregelapplicaties 
doorgevoerd worden. Met de innovatieve 
app GreenFlow for Trucks, die volledig 
geïntegreerd werkt op de Efficio3 boord-
computer, kan vrachtverkeer veilig en 
zonder te stoppen kruispunten passeren.

| Locaties iVRI's Nederland
Op deze kaart kunt u zien waar in Nederland 
op dit moment iVRI's geplaatst zijn. 
Natuurlijk komen er continu nieuwe bij. 
Voor een actueel overzicht verwijzen we u 
naar onze website: rietveld.nl/greenflow
In Nederland zijn er verschillende soorten 
iVRI's, de GreenFlow for Trucks app is actief 
op alle verschillende varianten.

| Optimaliseer uw planning en bespaar op brandstof- en onderhoudskosten
Steden kampen met toenemende drukte op de wegen. Door de dichtbevolkte gebieden is het aanleggen 
van nieuwe wegen vaak geen optie. GreenFlow for Trucks maakt het mogelijk dat zwaar vrachtverkeer 
veilig en zonder te stoppen kruispunten kan passeren. Een eenvoudige app op de Efficio3 boord-
computer maakt contact met de verkeersregelinstallatie (VRI) die is opgewaardeerd naar een 
intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI). De voordelen: minder brandstofverbruik en dus minder 
CO2-uitstoot, minder geluidsoverlast, minder slijtage van uw voertuig en prettiger rijden voor de 
chauffeur.

Met GreenFlow for Trucks hoeven uw vrachtwagens minder te stoppen en op te trekken, ook ontstaat 
er een soepele doorstroom, waarbij het brandstofverbruik afneemt, terwijl uw chauffeurs 
comfortabeler kunnen rijden.

| De bevestiging of afwijzing van een prioriteitsverzoek
GreenFlow zorgt ervoor dat verkeerslichten een naderende
vrachtwagen detecteren. De verkeersregeling op het kruispunt 
zal dan proberen de vrachtwagen eerder of langer groen te 
geven. Uw chauffeur ziet direct of hij prioriteit krijgt van de iVRI 
aan de kleur van het sterretje. Is het groen dan is het verzoek 
goedgekeurd, wanneer het rood is, is het prioriteitsverzoek (nog) 
niet goedgekeurd.

| Een adviessnelheid om groen 'te halen'
De GreenFlow for Trucks app berekent de meest gunstige 
snelheid voor uw chauffeur om te voorkomen dat er onnodig 
gestopt, gewacht en opgetrokken moet worden.

| Realtime status van het verkeerslicht
Hier ziet de chauffeur de huidige status van 
het verkeerslicht.

| De tijd tot rood (of groen)
Met ‘Tijd tot groen’ en ‘Tijd tot rood’ informatie
van de betreffende verkeerslichten kan de 
chauffeur ook nog eens zijn snelheid afstemmen op het 
te verwachten groensignaal. Hierdoor wordt stoppen en 
stilstaan tot een minimum beperkt. Met elke weg-
gevallen stop kan 0,5 tot 1,5 liter benzine bespaard 
worden, afhankelijk van het gewicht en type voertuig. 
Daarnaast neemt de CO2-uitstoot aanzienlijk af en is 
door minder stops, minder tijdverlies en een betere 
inschatting van de verwachte aankomsttijd mogelijk.

| Welke data gaat er van de iVRI naar de Efficio3 boordcomputer?
De GreenFlow for Trucks app wordt tegelijk met de GARMIN Navigatie weergegeven, 
zodat uw chauffeur in één oogopslag alle informatie over de route beschikbaar heeft.

| De rijrichting of rijstrook
De rijrichting waarvoor de GreenFlow for 
Trucks app prioriteit heeft aangevraagd bij 
het kruispunt. 


