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Anpassningsbara tjänster
för att passa dina unika behov

SLÄP- OCH TILLGÅNGSSYSTEM
Full koll på fordon, last och andra tillgångar

TX-TRAILERGUARD
Denna robusta, uppladdningsbara, kraftfulla och högkvalitativa telematikenhet för släp ger dig expertisen från WABCO
och Transics i ett marknadsledande system. Enheten fungerar som en kommunikationscentral i realtid mellan släpet
och backoffice-systemet.
Den samlar in data från (1) EBS- och kylsystem från alla stora tillverkare, (2) diverse kringutrustning och sensorer (t.ex.
temperatursensorer, dörrlåssystem) och (3) tillgängliga broms-, stabilitets-, effektivitets- och säkerhetssystem från
WABCO.
FMS når nya höjder av förträfflighet genom intelligent behandling och visualisering av utförlig information från lastbil,
förare och släp i ett enda backoffice-system. TX-TRAILERGUARD gör det möjligt för flottägare att sikta på reducerade
kostnader (straffavgifter, haverier och underhåll), optimerad effektivitet, förbättrad körstil, effektivt schemalagt underhåll,
omtanke om miljön och allmänt höjd säkerhet på vägarna.

TX-GEO
Denna autonoma spårare känner igen och lokaliserar dina släp och tillgångar. Du får information om släpens position
flera gånger om dagen så att du har full insikt i hur många släp som är ute på vägen eller hur många som inte används.
Lastens temperaturförhållanden kan övervakas. Spåraren monteras snabbt, enkel och diskret. Det är en robust apparat
som klarar de svåraste av förhållanden. Det kraftiga batteriet gör att den fungerar smidigt fyra år i sträck.

TX-TRACE
Den här spåraren pekar mer frekvent ut fordonens exakta position, både under körning och vid vila. Det gör att du får mer
detaljerade uppgifter om den färdväg som avlagts så att du noggrant kan rekonstruera den och beräkna ankomsttiden.
Den insamlade datan kan sedan användas för att skicka korrekta avståndsbaserade fakturor till underentreprenörer.
Du kan även övervaka lastens temperaturförhållanden och upptäcka när dörrar öppnas och stängs. Spåraren laddas
automatiskt när släpet är kopplat till en dragbil. Om trailern inte är kopplad till en dragbil kan spåraren ändå drivas med
batterier i flera veckor.
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Vad är Släp- och tillgångssystem?
Anslutningen till kringutrustning för släp (EBS-system, dörrkontakter, temperatursensorer, kylenheter, datainsamlare) och integrationen

Hur använder man Släp- och
tillgångssystem?

i det kraftfulla backoffice-systemet TX-CONNECT resulterar i en helhetslösning för lastbilar, förare, släpfordon och last.

Efter att spårutrustningen på släpen och backoffice-systemet har installerats börjar spårarna att kommunicera med backoffice-systemet

Släp- och tillgångssystem är en samling släpspårare som erbjuder olika typer av funktioner, anpassade efter dina släp och tillgångar.

TX-CONNECT i realtid, så att fordonsledare på kontoret kan kontrollera allt som händer ute på vägarna.
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Varför använda Släp- och
tillgångssystem?

POSITIONER, STATUS, GEOFENCING

HISTORISKA RUTTER

KONTROLL AV SLÄPENS EBS

TERMPERATURÖVERVAKNING

SLÄPEFFEKTIVITET

SÄKER OCH TRYGG KÖRNING

Med släp- och tillgångssystem kan du på ett intelligent sätt visualisera och behandla utförlig information om lastbilar, förare och släp i ett
enda sammanhållen backoffice-system. Släpspårarna möter alla behov inom släphantering perfekt genom att erbjuda en rad funktioner,
från enkel spårning till utökad teknisk EBS-data.

Reducerade kostnader
(straffavgifter, haverier,
underhåll)

Optimerad effektivitet

Förbättrad körstil

Effektivt schemalagt underhåll

Omtanke om miljön

Höj den allmänna säkerheten
på vägen

