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FLEET MANAGEMENT

Beneficiați de REDUCERI reale și 
importante pentru afacerea 
dumneavoastră:
30% reducere de combustibil
49% scădere uzură pneuri
10% reducere cu reparația
25% scădere a costurilor cu Managementul 
Riscului
60% economii la uzura motorului

• Vă oferim control complet de supervizare asupra materialelor / utilajelor de 
  manipulare active
• Raport optim cost - eficiență și monitorizare ușoară a resurselor  
  dumneavoastră 
• Protecția electromotorului vă asigură identificarea cu o acuratețe de 100% a 
  suprasolicitării,  economisind astfel la înlocuirea motorului și re-condiționare.
• Customizabil și adaptabil oricărei dimensiuni a flotei 
• Îmbunătățirea siguranței și reducerea daunelor  
• Îmbunătățirea productivității
• Identificarea și recompensarea conducătorilor responsabili și identificarea 
  celor cu competențe mai scăzute 
• Scăderea cu până la 30% a costurilor cu combustibilul 
• Scăderea uzurii pneurilor cu până la 49% 
• Reducerea costurilor operaționale  
• Îmbunătățirea duratei de viață pentru baterii, motoarele de pornire și cutii de 
  viteze.

BENEFICII PENTRU BUSINESS-UL DVS.



COMPONENTELE SISTEMULUI

CICLUL DE TRANSMITERE ȘI 
MONITORIZARE A DATELOR

2 Componente Principale:
• Modulul de monitorizare și intervenție 
montat pe echipamente
• Platforma Web de Management a 
sistemului, în timp real, legată  prin GSM

• Orele de funcționare
• ID-ul șoferului: controlul accesului conducătorului pentru a preveni 
utilizarea neautorizată
• Management al sarcinii
• Protecția motorului
• Protecția sistemului de transmisie
• Management al bateriei
• Poziționare - opțională

CARACTERISTICI PRINCIPALE
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APLICABILITATEA SISTEMULUI 
• Echipamente grele, manevrabile:

−Stivuitoare
−Tractoare aeroport
−Mașini de curățat

• Echipamente de construcții:
−Excavatoare 
−Mașini pentru construcții drumuri

• Transport:
−TIR-uri pentru transportul de mărfuri 
−Autobuze pentru transportul public 

Garantăm recuperarea investiției:
Utilaj IC (un singur schimb) 
- costuri pentru hardware
recuperate în termen de 12 luni

Utilaj IC (dublu schimb) 
- costuri pentru hardware
recuperate în termen de 6 luni

(ROI bazat pe economiile de pneu / combustibil și reducerea prin nefacturarea 
în exces a orelor de funcționare)
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