Door constante, nauwgezette controle van
machines en slimme meldingen over onderhoud,
inspecties en schade kunt u dankzij Trackunit Go
uw machinepark op volle snelheid houden.
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Trackunit Go wordt uitgevoerd door:

De hele vloot
binnen handbereik
Trackunit Go lost enkele van de meest
voorkomende pijnpunten in de bouwsector op.
Machines die onmiddellijk onderhoud nodig
hebben worden gespot, waardoor monteurs
mogelijke uitval een stap voorblijven.

Hey Joe, I'm getting reports about
some engine issues.
Can you come by to check it out?
Hey Jane, We'll be coming by later today to fix it up.

Wist u dat...

Overzicht van
mogelijke risico’s

De geschiedenis van
uw machine

Volg en ontvang
meldingen

De gezondheid van uw machine
bewaken

Gebeurtenissen, live weergave en
geschiedenis

Houd specifieke machines in de
gaten

Alle gebeurtenissen, zoals CAN-fouten,
voorafgaande controles, schade aan de machine
en zelfs overschrijdingsfuncties, worden op
volgorde van belangrijkheid vermeld. Zo kunnen
onderhoudsmonteurs vaststellen wat de precieze
oorzaak van een storing is.

Een controlecentrum voor elke machine, gewoon
in uw hand. Volg elke machine om op de hoogte
te blijven van zijn details en mis geen enkele
machinegebeurtenis of aanbevolen oplossing meer.

Krachtige sensors kunnen potentiële machineuitvallen opsporen voordat u zelfs maar beseft dat er
een probleem is.
Machines die onderhoud nodig hebben, worden
gerangschikt op ernst, zodat monteurs weten waar ze
zich eerst op moeten richten. Op deze manier kunt u
proactief storingen voorkomen en onvoorziene kosten
vermijden.

Machinegebeurtenissen worden geregistreerd.
Hierdoor kunt gemakkelijk in de tijd teruggaan en
de geschiedenis van de machine doornemen. Het
grafische overzicht toont alle problemen en acties die
hebben plaatsgevonden.

Bij alle soorten incidenten ontvangt u mededelingen,
waardoor u de problemen sneller kunt oplossen.
Gebruik de gegevens om de bedieners van de
machine, servicetechnici en sitebeheerders te
informeren zodra u het probleem oplost.

Met het programma Event Reporting in
Trackunit Go kunnen monteurs schade
aan of problemen met machines snel
registreren.

