Analyser, juster
og optimer
din virksomhet.

Bli i førersetet med Hydrema
Telematics gjennom proaktiv styring
av service- og vedlikeholdsoppgaver
og få økonomisk og driftsmessig
kontroll over dine maskiner.
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Sporing og GeoLeash
Sporing og datainnsamling

Maksimer nyttbar tid

Hydrema Telematics er et verktøy for sporing
og datainnsamling som samler inn informasjon
fra maskinen via sensorer og elektronikk.

Systemet kan hjelpe med å planlegge vedlikeholdsoppgaver og diagnostisere problemer.
Ved å vise alarmkoder og andre vitale data i
online-portalen kan Hydremas serviceteam
eksternt identifisere feil raskt og nøyaktig.

Brukere kan også logge seg inn på nettportalen
fra forskjellige plattformer og få tilgang til innsamlede data fra motoren, girkassen og andre
viktige komponenter, sammen med sanntidsrapporter om arbeidstimer og maskinens plassering.
Sikre utstyret ditt
GeoLeash lar deg sette opp dynamisk sporing
av dine maskiner - selv når de bytter byggeplass eller flytter seg fra et sted til et annet.
Analyser og optimer
Gjennom innsamlede data og analyser kan
du optimere din maskins ytelse, redusere det
totale drivstofforbruket og øke nyttbar tid og
forstå hvordan du utnytter maskinen din på
best mulig måte.
Hydrema Telematics lar deg også sammenligne dine maskiners og sjåførers kjøremønstre
og drivstofforbruk med hverandre, noe som
gjør det enkelt å gjøre justeringer som kan
være til fordel for din virksomhet og utdanne
operatører.

Øk produktivitet
Spar tid og tjen penger

API-data og programvareoppdatering

Administrer flåten din og planlegg vedlikeholdsoppgaver, reduser ledige stunder, drivstofforbruk og nedetid samtidig som du sparer penger og forbedrer vrakverdien for maskinen.

Hydrema Telematics lar deg levere data via
API til eksterne plattformer for blandingsflåter, slik som Trackunit.

Hydrema Telematics lar deg også spore hvor
mye du transporterer med dumperen din og
hvor mange produksjonstimer dine maskiner
leverer pr dag, uke og måned.

Når det gjelder maskinens programvare kan
oppdateringer lastes opp via telematikkens canlink-enhet, så du kan oppdatere eksternt. I øyeblikket er dette begrenset til hjulgravere i MX
G-serien.
Gratis abonnement
For ny maskin er et 3-års gratis abonnement
på Hydrema Telematics inkludert.
Med det gratis abonnementet får du full tilgang til alle funksjoner, tjenester og programvareoppdateringer.
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Systemet holder oversikt over dine maskiner
og sender deg varsler om kommende vedlikeholdsoppgaver, noe som gjør flåtestyring enklere og mindre tidkrevende.

