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 ELIMINE AS DÚVIDAS DO SEU TRABALHO COM HYSTER TRACK 



AUMENTA A SEGURANÇA E 
A CONFIANÇA DO OPERADOR

Nosso sistema de monitoramento rastreia o uso do operador de forma que 
possa avaliar quem está provocando dano que pode ser evitado e poderia usar 
treinamento de segurança adicional. 

Direcionar os problemas de segurança antes que comecem por monitorar o 
equipamento em tempo real, programando manutenção preventiva e desativar 
empilhadeiras que não estão sendo usadas.

Você deseja ajudar a aumentar a segurança do local enquanto reduz o 
dano ao equipamento?
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A Hyster Tracker pode eliminar as dúvidas de seu trabalho.
Os dados de telemetria em tempo real em todos os seus equipamentos pro-
porcionam a você uma análise minuciosa de suas operações no dia a dia da 
frota de forma que sua equipe possa trabalhar de forma mais inteligente. 

Com nosso serviço baseado em nuvem você obtém acesso 24/7 a dados, 
notificações e relatórios de qualquer dispositivo conectado à internet, 
incluindo seu celular. O portal de telemetria Hyster® pode ser acessado por 
visitar a hyster.com, ou por baixar o Aplicativo Hyster Tracker Mobile.

Detecção de Impacto 
Detecção de colisão avançada e alertas de impacto em tempo real melhora a 
conscientização quanto a segurança da frota e reduz dano que pode ser evitado.

Bloqueio contra Impacto 
Protege o equipamento contra retorno antecipado a operação após um evento de 
impacto crítico. 

Acesso do Operador 
Restringe acesso a sua frota por garantir apenas que operadores com permissão 
e treinamento adequado estejam habilitados a ligar seu equipamento.  O de-
sempenho e certificações do operador podem ser rastreados via o portal Hyster 
Tracker. 

AUMENTA A EFICIÊNCIA E AJUDA A REDUZIR CUSTOS



Diagnósticos do Equipamento  
Ativa chamadas de serviço automatizadas via motor, transmissão, monitora-
mento de sistema hidráulico e elétrico, otimização da manutenção, aumen-
tando o tempo de atividade e prolongando a vida útil do equipamento.

Hyster Battery Tracker  
Ganha percepção valiosa de forma que você pode melhor cuidar de suas ba-
terias chumbo-ácido e aumenta a durabilidade quando você agrega o Hyster 
Battery Tracker, um módulo de gerenciamento de frota separado, autônomo 
que trabalha em conjunto com nossa solução de telemetria. 

Paralisação de Inatividade  
Economiza energia/combustível e reduz os custos por automaticamente 
desativar qualquer empilhadeira se não estiver em uso por um período de 
tempo especificado.

ESTENDE A VIDA ÚTIL DO 
EQUIPAMENTO

Percebeu os benefícios de seu equipamento durar tempo suficiente? O Hyster Tracker 
monitora o uso de seu equipamento e fornece atualizações proativas de forma que você pode 
programar manutenção preventiva e aumentar o tempo de atividade de sua frota.

Está sofrendo com falha precoce em seu equipamento? 
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E quanto ao seu pessoal? A coleta de dados, monitoramento e análise que o Hyster Tracker fornece podem pro-
porcionar uma ferramenta totalmente nova em sua área para ajudar a gerenciar sua frota e maximizar o tempo de 
atividade uma melhor compreensão do seu verdadeiro custo de operações.

Analisa os dados do operador indicando tendências e hábitos. Esta informação pode ajudá-lo a perceber quais deles 
precisam de treinamento adicional ou até destacar aqueles que merecem reconhecimento especial, ambos sendo a 
chave para manter sua equipe feliz.

Suas empilhadeiras estão sendo utilizadas no seu potencial pleno?

Análise de Utilização  
Otimiza processo de trabalho e amplia a produtividade por entender as métricas de 
utilização-chave de operadores e equipamento. 

Utilização Ativa  
Recebe acesso em tempo real aos status de cada empilhadeira em sua frota, in-
cluindo dados sobre utilização, equipamento em uso e equipamento disponível. 

Localização por GPS  
Mantém à localização de suas empilhadeiras, a atividade em seu local e onde ocor-
rem impactos de empilhadeira com suas capacidades do GPS do sistema. 

Sensor de Carga  
Monitora a carga que está sendo transportada, rastreia os KPIs de utilização e avisa 
o operador quando em perigo de sobrecarga de capacidade.
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OTIMIZA O GERENCIAMENTO DE FROTA E A 
FORÇA DE TRABALHO 



AUMENTA A 
CONFORMIDADE 
REGULATÓRIA

Imagine estar no auge da conformidade regulatória com o operador  
A Hyster Tracker pode ajudá-lo a chegar lá com checklists personalizados, 
automatizados para cada operador e cada equipamento.  

Nosso sistema digitaliza seu checklist de pré-turno para garantir a conformidade do operador 
antes de usar. Suas maquinas não irão funcionar até que este checklist tenha sido totalmente 
preenchido. Customiza exigências de frequência em cada turno para complementar as 
necessidades individuais de sua instalação.

Isto ajuda eliminar o preenchimento automático que todos sabemos que pode ocorrer em 
seu aplicativo. Não precisa coletar e arquivar checklists - as ferramentas de relatório tornam 
simples e fácil ao extrair informações de checklist pertinentes ao dia, empilhadeira ou operador 
específico em minutos. Sem mais papel, nem complicações 

Hyster Tracker registra 
dados de cada unidade 
no campo e carrega 
automaticamente ele nos 
servidores na nuvem

Hyster Tracker  fornece 
um painel gráfico e portal 
amigável com relatórios 
métricos detalhados, 
acessível em qualquer 
dispositivo compatível

Quando você combina Serviços Inteligentes de Frota da Hyster com o Hyster Tracker,  você 
consegue um cenário completo de seu custo total de operações.  

Combina métricas de telemetria com sua despesa de manutenção e garantia para obter uma 
visão mais abrangente que as soluções de dados podem oferecer.

Hyster Tracker entrega 
dados da nuvem para 
qualquer dispositivo 
compatível em qualquer 
lugar do mundo

 SERVIÇOS INTELIGENTE DE FROTA DA HYSTER 
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Leitora de Cartão 
Controla quem está 
acessando seu equipamento 
por exigir que os operadores 
passem o crachá antes de 
dar a partida

Módulo de Controle 
A conformidade com o checklist 
de pré-turno garante que seus 
operadores estejam cumprindo 
as exigências da empresa e 
requisitos regulatórios

1STEP 2STEP 3STEP


