Analyser, juster
og optimer
din virksomhed.

Bliv i førersædet med Hydrema
Telematics gennem proaktiv styring af
service- og vedligeholdelsesopgaver
og få økonomisk og operationel
kontrol over dine maskiner.
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Sporing og GeoLeash
Sporing og dataindsamling

Maksimer arbejdstiden

Hydrema Telematics er et sporings- og dataindsamlingssystem, der indsamler information fra
maskinen via sensorer og elektronik.

Systemet kan hjælpe med at planlægge
vedligeholdelsesopgaver og diagnosticere problemer. Ved at vise alarmkoder og andre
vitale data på onlineportalen kan Hydrema
serviceteamet identificere fejl hurtigt og
præcist.

Brugere kan også logge ind på onlineportalen
fra forskellige platforme og få adgang til indsamlede data fra motoren, transmission og
andre nøglekomponenter sammen med rapporter om arbejdstid og maskinens placering.
Beskyt dit udstyr
GeoLeash giver dig mulighed for at oprette
dynamisk placeringssporing af dine maskiner
- som når de skifter byggeplads eller transporteres over større afstande, så du altid ved,
hvor dine maskiner befinder sig.
Analyser og optimer
Gennem de indsamlede data og analyser kan
du optimere din maskines ydeevne, reducere
det samlede brændstofforbrug og øge
oppetid, mens du lærer at bruge din maskine
på den bedst mulige måde.
Hydrema Telematics giver dig også mulighed
for at sammenligne dine maskiner og operatøres køremønstre og brændstofforbrug med
hinanden, hvilket gør det nemt at foretage
justeringer, der kan gavne din virksomhed og
operatører.

Øg Produktiviteten
Spar tid og tjen penge

API-data og softwareopdatering

Administrer din flåde og planlæg vedligeholdelsesopgaver, reducer tomgangstimer,
brændstofforbrug og nedetid, mens du sparer
penge og sikre din flådeværdi.

Hydrema Telematics kan levere data via API til
eksterne platforme til blandede flåder, såsom
Trackunit.

Det hjælper dig også med at holde styr på din
produktivitet, f.eks. hvor mange belastninger du
transporterer hver uge, eller hvor mange timers
effektiv produktivitet dine maskiner leverer pr.
dag, uge og måned.

Med hensyn til maskinens software kan
opdateringer uploades via Telematics Can-Link
enheden, hvilket muliggør fjernopdateringer.
Indtil videre er dette dog begrænset til
hjulgravemaskiner i MX G-serien.
Gratis abonnement
For nye maskiner er der inkluderet et 3-årigt
gratis abonnement på Hydrema Telematics.
Det gratis abonnement giver fuld adgang til alle
funktioner, tjenester og softwareopdateringer.
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Systemet holder styr på dine maskiner og
sender dig meddelelser om kommende
vedligehold-elsesopgaver, hvilket gør
flådestyring lettere og mindre tidskrævende.

