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Zindywidualizowane usługi dopasowane do
Twoich konkretnych potrzeb

ROZWIĄZANIA DLA NACZEP I POJAZDÓW
Dokładnie monitoruj swoje naczepy, pojazdy i ładunki

TX-TRAILERGUARD
Ta solidna, ładowalna, potężna i zupełnie wyjątkowa jednostka telematyczna łączy w sobie specjalistyczną wiedzę
WABCO i Transics, zamykając ją w niezwykle nowoczesnym rozwiązaniu. Produkt ten funkcjonuje jako węzeł komunikacji
realizowanej w czasie rzeczywistym pomiędzy naczepą a personelem biurowym.
Jednostka pobiera dane z (1) systemów EBS wszystkich najważniejszych marek, (2) różnych urządzeń peryferyjnych i
czujników (np. czujników temperatury, układu blokowania drzwi) oraz (3) oferowanych przez WABCO systemów
hamowania, utrzymywania stabilności, wydajności i bezpieczeństwa.
Osiągnięcie nowego poziomu doskonałości rozwiązań w zakresie zarządzania flotą jest możliwe dzięki inteligentnemu
przetwarzaniu i wizualizacji wyczerpujących danych dotyczących pojazdów, kierowców i naczep w ramach jednej
platformy biurowej. Dzięki TX-TRAILERGUARD właściciele flot pojazdów mogą obniżać koszty (kary, awarie, czynności
konserwacyjne), optymalizować wydajność, poprawiać styl jazdy, sprawnie planować czynności konserwacyjne, dbać o
środowisko naturalne oraz podnosić ogólne standardy bezpieczeństwa na drodze.

TX-GEO
GEO to autonomiczne urządzenie rozpoznające i monitorujące naczepy lub inne elementy taboru. Informacje o lokalizacji
naczep przesyłane są kilkakrotnie w ciągu dnia, dzięki czemu przewoźnik ma pełną wiedzę na temat liczby naczep
będących w trasie bądź w bazie. Istnieje także możliwość monitorowania temperatury ładunku. Urządzenie posiada
niezależne zasilanie oraz można je łatwo i dyskretnie zamontować w pojeździe. Jest ono niezwykle trwałe i odporne na
ekstremalne warunki eksploatacji. Silna bateria zapewnia płynną pracę przez pełne cztery lata.

TX-TRACE
Urządzenie to wskazuje dokładną lokalizację pojazdu z większą częstotliwością, zarówno w czasie jazdy, jak i postoju.
Dzięki temu przewoźnik otrzymuje szczegółowe informacje na temat przejechanej trasy, co z kolei pozwala na jej staranne
odtworzenie lub oszacowanie czasu potrzebnego na przybycie do miejsca rozładunku. Dane te można następnie
wykorzystać do prawidłowego fakturowania odległości przebytych przez podwykonawców. Ponadto istnieje możliwość
monitorowania temperatury ładunku oraz informowania o otwarciu i zamknięciu drzwi naczepy. Baterie urządzenia
ładowane są po jego podłączeniu do pojazdu. Po odłączeniu naczepy, baterie umożliwiają kontynuowanie pracy urządzenia
przez kilka tygodni.
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Czym są rozwiązania dla naczep
i pojazdów?

W jaki sposób korzystać z rozwiązań
dla naczep i pojazdów?

Rozwiązania dla Naczep i Mienia to gama lokalizatorów naczep oferujących różnorodne funkcje dostosowane do Twoich naczep i Twoje-

Po zainstalowaniu lokalizatorów w naczepie i skonfigurowaniu platformy biurowej, lokalizatory zaczynają przesyłać informacje w czasie

go mienia. Dzięki możliwości połączenia z urządzeniami peryferyjnymi naczepy (system EBS, styki drzwi, czujniki temperatury, jednostka

rzeczywistym do oprogramowania TX-CONNECT, dzięki czemu dyspozytorzy w bazie mogą monitorować wszystko, co dzieje się na drodze.

chłodnicza, rejestrator danych) i integracji z wydajnym oprogramowaniem biurowym TX-CONNECT stanowią one kompletne narzędzie
pozwalające na obsługę pojazdów, naczep, kierowców i ładunków.

DANE DOTYCZĄCE NACZEP,

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIAMI

ZINTEGROWANE INFORMACJE

POJAZDÓW I ŁADUNKÓW

PERYFERYJNYMI I CZUJNIKAMI

NA TEMAT POJAZDU I NACZEPY

W CZASIE RZECZYWISTYM

NACZEPY

DOSTĘPNE W BAZIE

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań
dla naczep i pojazdów?

LOKALIZACJA, STATUS, GEOFENCING

TRASY HISTORYCZNE

MONITOROWANIE SYSTEMU EBS W NACZEPACH

MONITOROWANIE TEMPERATURY

WYDAJNOŚĆ NACZEP

BEZPIECZNA JAZDA

Dzięki rozwiązaniom dla naczep i pojazdów możesz w inteligentny sposób wizualizować i przetwarzać wyczerpujące dane dotyczące
kierowców i naczep w ramach jednej, wszechstronnej platformy biurowej. Lokalizatory naczep w doskonały sposób zaspokajają wszelkie
potrzeby w zakresie zarządzania naczepami, oferując szereg różnych informacji, począwszy od tych udostępnianych w ramach prostych
funkcji track & trace, aż po zaawansowane dane techniczne EBS.

Niższe koszty (unikanie kar,
informacje o awarii i potrzebie
czynności konserwacyjnych)

Optymalizacja wydajności

Lepszy styl jazdy

Sprawne planowanie czynności
konserwacyjnych

Troska o środowisko naturalne

Podniesienie ogólnych
standardów bezpieczeństwa na
drodze

