Przygotuj się do jazdy elektrycznym Mercedesem EQC – aplikacja EQ Ready

Aplikacja EQ Ready sprawdzi, czy samochód
elektryczny spełnia nasze potrzeby
Warszawa/Stuttgart. Aby przekonać się, czy samochód elektryczny
odpowiada potrzebom danego kierowcy, nie trzeba już prowadzić
złożonych obliczeń ani notatek. EQ Ready – nowa aplikacja
Mercedes-Benz na smartfony – pozwala w intuicyjny sposób sprawdzić,
czy dotychczasowy sposób eksploatacji naszego auta „pasuje”
do możliwości pojazdów elektrycznych. Wystarczy pobrać ją na smartfon
i uruchomić – reszta dzieje się praktycznie sama.
EQ Ready pozwala monitorować codzienne przejazdy samochodem
i sprawdzić, czy przy danym trybie eksploatacji jej użytkownik mógłby
swobodnie korzystać z auta elektrycznego. W tym celu aplikacja symuluje
jazdę na napędzie elektrycznym w oparciu o aktualne zwyczaje użytkownika
i uwzględnia przy tym dostępność stacji ładowania.
Jak to działa? Aplikacja analizuje w tle pokonywane trasy i liczbę kilometrów,
zachowania w zakresie hamowania i przyspieszania oraz zmiany w wysokości
terenu. Na tej podstawie oblicza teoretycznie wymagany zasięg i zużycie
energii – a ponieważ bierze pod uwagę nawet temperaturę otoczenia,
dostarcza wyniki bardzo bliskie rzeczywistym. Warunek jest tylko jeden:
im więcej zarejestrowanych przejazdów, tym dokładniejsze wskazania.
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W ten sposób EQ Ready może odpowiedzieć na pytanie, czy zasięg
„wirtualnego” samochodu elektrycznego odpowiada potrzebom użytkownika
i jak często musiałby on ładować akumulator. Aplikacja pozwala przy tym
sporządzać symulacje dla różnych modeli aut: nie tylko dla elektrycznego
SUV-a Mercedesa EQC, oraz smarta EQ ale również dla hybrydowych wersji
Klasy E lub Klasy S. Może więc podpowiedzieć, czy w danym przypadku
lepszy będzie pojazd całkowicie elektryczny, czy może z hybrydowym
napędem plug-in.
Dodatkowo EQ Ready oferuje szereg innych przydatnych funkcji,
m.in. wyświetla mapę punktów ładowania i pozwala analizować pokonanie
wskazanej trasy pod kątem możliwości samochodu elektrycznego,
czy nanieść własne punkty ładowania.
Aplikacja działa w dowolnym samochodzie i jest całkowicie bezpłatna. Można
ją pobrać ze sklepów: Google Store (na urządzenia z systemem Android)
oraz App Store (na urządzenia z systemem iOS).
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