
Trackunit Go stärker upp några vanliga svaga punkter 
i byggbranschen. Den hittar maskiner som omedelbart 
behöver tas om hand så att tekniker kan ligga steget 
före innan haverier inträffar.

Hela flottan  
i dina händer

Genom konstant och ingående 
maskinövervakning och smarta aviseringar 
om underhåll, besiktningar och skador, 
bidrar Trackunit Go till att din flotta är i 
gång och kör för fullt.
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Direktövervakning av 
potentiella risker

Följ och få 
meddelanden

Din maskins historik

Kraftfulla sensorer kan detektera potentiella 
maskinhaverier innan du ens hinner uppfatta 
problemet.

Maskiner som behöver ses över graderas baserat 
på allvarlighetsgrad så att teknikerna vet vad de 
ska fokusera på först. På så sätt kan du proaktivt 
förhindra haverier och undvika oförutsedda 
kostnader.

Ett kontrollcenter för samtliga maskiner i din hand. 
Följ alla maskiner för att hålla dig uppdaterad 
om alla dess detaljer, och missa aldrig en enda 
maskinhändelse eller lösningsrekommendation.

Alla typer av händelser utlöser ett meddelande så 
att du får en rivstart när en maskin behövs fixas. 
Använd data för att informera maskinoperatörer, 
servicetekniker och platschefer när du felsöker.

Alla händelser – som CAN-fel, förhandskontroller, 
maskinskador och även tjänster som dragit över tiden 
– listas utifrån betydelse så att serviceteknikern vet 
den exakta orsaken till ett haveri.

Maskinhändelser loggas, vilket gör att du enkelt 
kan gå tillbaka och titta på maskinens historik. Den 
grafiska översikten visar alla tidigare problem och 
åtgärder.

Övervaka dina maskiners hälsa Håll ett öga på specifika maskiner

Händelser, livevisning och historik

Verktyget för händelserapportering i 
Trackunit Go gör det möjligt för tekniker 
att snabbt logga maskinskador och 
problem.

Visste du att...

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?


