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Analysera, justera 

och optimera 

din verksamhet.

Sitt kvar i förarsätet med Hydrema  

Telematics genom proaktiv styrning  

av service- och underhållsuppgifter  

och få finansiell och operationell  

kontroll över dina maskiner. 
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Öka produktiviteten.

Spara tid och tjäna pengar

Hantera din flotta och planera in underhålls-
uppgifter, minska stilleståndstiden och bränsle-
förbrukningen samtidigt som du sparar pengar
och ökar dina fordons restvärde i slutänden. 

Systemet håller koll på dina maskiner och skick-
ar meddelanden till dig om kommande under-
hållsuppgifter, vilket gör det enklare och min-
dre tidsödande för dig att hantera din flotta.

Hydrema Telematics låter dig även logga hur 
mycket du transporterar med din dumper och 
hur många timmars produktivitet dina maski-
ner levererar per dag, vecka och månad.

Gratis abonnement

För en ny maskin ingår tre års gratis prenu-
meration på Hydrema Telematics.

Med din gratis prenumeration får du fullstän-
dig tillgång till alla funktioner, tjänster och 
programvaruuppdateringar. 

API-data and programvaruuppdatering

Hydrema Telematics låter dig leverera data 
via API till externa plattformar för blandade 
flottor, såsom Trackunit.  

När det gäller maskinens programvara kan upp-
dateringar laddas upp via telematikens CAN-
länkenhet, vilket möjliggör fjärruppdateringar. 
Just nu är detta dock begränsat till hjulgrävare
i MX G-serien.
 

Spårning och datainsamling

Hydrema Telematics är ett spårnings- och data-
insamlingsverktyg som samlar in information 
från maskiner via sensorer och elektronik.

Användare kan även logga in till webbportalen
från olika plattformar och få åtkomst till in-
samlade data om motorn, växellådan och andra
viktiga komponenter tillsammans med real-
tidsrapporter över arbetstimmar och maskin-
ens plats.

Skydda din utrustning

GeoLeash låter dig ställa in dynamisk plats-
spårning av dina maskiner - även när maskin-
erna byter byggplats eller plats.

Analysera och optimera

Genom insamlade data och analys kan du 
optimera maskinernas prestanda, minska den 
totala bränsleförbrukningen och öka drifts-
tiden och få inblick i hur du kan utnyttja dina 
maskiner på bästa möjliga sätt.

Hydrema Telematics låter dig även jämföra 
dina maskiners och operatörers körmönster 
och bränsleförbrukning med varandra, vilket 
gör det enkelt att göra justeringar som som 
kan gynna ditt företag och utbilda operatörer.

Maximera driftstiden

Systemet kan hjälpa dig att planera in  
underhållsuppgifter och diagnostisera problem.
Genom att visa larmkoder och andra viktiga 
data i webbportalen, kan Hydremas service-
team fjärridentifiera fel på ett snabbt och 
exakt sätt.

Spårning och GeoLeash


