
Trackunit Go løser nogle af de mest almindelige 
ømme punkter i byggebranchen. Systemet viser, 
de maskiner, hvor omgående vedligeholdelse er 
påkrævet, så teknikerne kan være på forkant med 
potentielle nedbrud.

Hele flåden lige 
ved hånden

Ved hjælp af konstant og tæt 
maskinovervågning, samt intelligente 
notifikationer om vedligeholdelse, inspektioner 
og skader, hjælper Trackunit Go med at holde 
din flåde kørende for fuld kraft.
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Oversigt over 
potentielle risici

Følg og få 
notifikationer

Din maskines historik

Kraftige sensorer sporer potentielle maskinnedbrud, 
før du overhovedet opdager, at der er et problem.

Opmærksomhedskrævende maskiner kategoriseres 
efter graden af alvorlighed, så teknikerne ved, hvad 
de skal fokusere på først. På den måde kan du 
proaktivt forhindre nedbrud og undgå uforudsete 
omkostninger.

Et kontrolcenter til hver maskine i din hule hånd. 
Følg enhver maskine for at holde dig opdateret om 
alle dens detaljer, og gå aldrig glip af en eneste 
maskinhændelse eller anbefaling til løsning.

Alle former for hændelser udløser notifikationer, 
så du hurtigt kan komme i gang med at afhjælpe 
maskinproblemer. Brug dataene til at informere 
maskinførere, serviceteknikere og site managere, 
mens du foretager fejlfinding.

Alle hændelser, som f.eks. CAN-fejl, pre-checks, 
maskinskade og endda overskredne serviceeftersyn, 
rangeres efter vigtighed, så serviceteknikere kan 
identificere den præcise grund til et nedbrud.

Maskinhændelser registreres, så det er nemt for 
dig at gå samme vej tilbage og gengive maskinens 
historik. Den grafiske oversigt viser alle tidligere 
problemstillinger og handlinger.

Overvåg dine maskiners 
funktionsdygtighed

Hold øje med bestemte maskiner

Hændelser, live-visning og historik

Værktøjet til hændelsesrapportering 
i Trackunit Go gør det muligt for 
teknikerne hurtigt at registrere 
maskinskade eller problemer.

Vidste du, at...

Hey Jane, We'll be coming by later today to fix it up.

Hey Joe, I'm getting reports about
some engine issues. 
Can you come by to check it out?


