
Trackunit Go løser noen av de vanligste 
hodepinene i anleggsbransjen. Den setter fokus 
på maskiner som trenger øyeblikkelig pleie, 
noe som lar teknikerne holde seg ett skritt foran 
potensielle sammenbrudd.

Hele flåten – like 
for hånden

Gjennom kontinuerlig, tett maskinovervåking 
og smarte varsler om vedlikehold, inspeksjoner 
og skader hjelper Trackunit Go deg å holde 
flåten i gang.
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Oversikt over 
potensiell risiko

Følg og bli varsletDin maskins historie

Kraftige sensorer kan oppdage potensielle 
maskinhavarier selv før du forstår at det foreligger et 
problem.

Maskiner som trenger oppmerksomhet, rangeres i 
henhold til alvorlighetsgrad slik at teknikerne kan 
vite hva de skal fokusere på først. Slik kan du aktivt 
forhindre havari og unngå uforutsette kostnader.

Et kontrollsenter for hver maskin rett i hånden. Følg en 
hvilken som helst maskin for å holde deg oppdatert på 
alle detaljene om den, og gå aldri glipp av en eneste 
maskinhendelse eller forslag til løsning.

Alle typer hendelser utløser et varsel som gir 
deg et forsprang i jobben med å løse problemet. 
Bruk dataene til å informere maskinoperatører, 
serviceteknikere og ledere på stedet mens du feilsøker.

Alle hendelser, f. eks. CAN-feil, forhåndssjekk, 
maskinskader samt til og med overskredet service er 
oppført i henhold til viktighet, slik at serviceteknikeren 
finner den nøyaktige kilden til et havari.

Alle maskinhendelser for hver maskin blir loggført, 
slik at du enkelt kan gå tilbake i tid og se maskinens 
historikk. Den grafiske oversikten viser alle tidligere 
problemer og handlinger.

Hold et øye med maskinenes 
helsetilstand

Overvåk bestemte maskinerHendelser, direkte visning og 
historikk

Verktøyet for hendelsesrapportering 
i Trackunit Go gjør det mulig for 
teknikere å raskt loggføre maskinskade 
eller problemer.

Visste 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?


