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PARA UMA VISÃO ABRANGENTE. GANHAR PERCEPÇÃO. REDUZIR CUSTOS.

HySTER TRACKER
GERENCIAMENTO REMOTO DE FROTAS
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HySTER TRACKER 
GERENCIAMENTO REMOTO DE FROTAS

SySTÈME SANS FIL 
DE GESTION DES ACTIFS HySTER TRACKER

Otimizar a movimentação de materiais começa por conhecer o que 
suas empilhadeiras e operadores estão fazendo e como eles estão 
performando, seja através de um equipamento individualmente ou sua 
frota inteira, em qualquer ocasião e em tempo real. A performance é 
medida conforme os parâmetros estabelecidos em seus KPI´s de forma 
que você define e controla o que deve ser rastreado, minimizando riscos e 
direcionando a lucratividade de seus negócios. 

CONHECIMENTO É PODER
VISIBILIDADE TOTAL

Hyster Tracker, a solução de gerenciamento remoto eficiente num virar de chaves, 
entrega dados comparáveis de toda sua frota, fornecendo a você a percepção que o 
ajudará a cortar custos e melhorar a produtividade: 

PEÇA MAIS INFORMAÇõES AO SEU DISTRIBUIDOR.

REDUÇÃO DOS CUSTOS, 
AUMENTO NA EFICIÊNCIA
O Hyster Tracker ajuda você a 

alcançar um baixo custo operacional por meio do 
monitoramento e reportar custos operacionais por 
empilhadeira, por frota e por localização. Por agregar 
seus custos, a Hyster Tracker capacita você a enxergar 
o custo operacional real de toda frota, medindo a 
produtividade de cada empilhadeira e operador para 
calcular os custos envolvidos.

Dê uma olhada de relance:

 Horas de funcionamento

 Tempo ocioso

 Distância de percurso

 Uso da empilhadeira

 Consumo de energia 

 Manipulação de carga

 Relatório automatizado

Um painel de controle personalizado 
controla a análise de dados, fornecendo 
relatórios claros, concisos e interativos 
para capacitar uma avaliação instantânea 
da eficiência da frota e o desempenho 
do operador.

O “HySTER TRACKER NOS 
FORNECE UMA VISÃO 

CONSOLIDADA DA UTILIZAÇÃO 
DE NOSSA FROTA ATRAVÉS DE 15 

LOCAIS EM 8 PAÍSES”.

“COM HySTER TRACKER PODEMOS 
AGORA MEDIR OS PRINCIPAIS  

KPIS EM NOSSA FROTA COM MAIS 
PRECISÃO”.

Frota mais eficiente

  Aumento da disponibilidade

 Melhora na eficiência de energia 

 Otimização na manutenção 

 Utilização da empilhadeira 

 
Melhora no desempenho do operador

 Minimização de danos

 Garantia de conformidade

Redução no impacto ambiental

Redução geral nos custos da 
movimentação de materiais

IDENTIFICAÇÃO DE PRÁTICAS 
INEFICIENTES PARA TOMADA 
DE DECISõES COM BASE EM 

INFORMAÇõES
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OTIMIZAÇÃO
Relatórios de rastreamento 
remoto de horímetro/uso que 
o habilitam a fina sintoniza do 

tamanho, configuração e localização da sua frota 
para a máxima produtividade, utilização máxima 
e mínimos custos e tempo ocioso.  

Otimização da frota: ferramentas visuais

  Localizador de veículo GPS ‘Snapshot’ 
(Visualização por Mapa ou satélite do 
Google)

  GPS Motion:  traça o movimento da 
sessão por rastreamento contínuo (rotas 
de navegação) em um mapa que grava a 
localização, marca de tempo, velocidade. 

  Desligamento automático: economiza 
energia quando as empilhadeiras não estão 
em uso.

MONITORAMENTO
Aumenta o desempenho por 
monitorar a empilhadeira e a 
atividade do operador, em tempo 

real que avisa sobre impactos e gerencia a 
manutenção remota para um serviço mais 
inteligente. 

 Ajusta KPIs da empilhadeira e do operador 

 Monitoramento da atividade de turno 

  Monitoramento de código de falha: rastreia e 
responde rapidamente para códigos de falha 
com base em CAN

  Sensor de impacto: relatório, visualização e 
registro de eventos de impacto

  Rastreador de manutenção preventiva:  
visualização e gerenciamento de forma remota 
para manutenção e serviço 

SAúDE E 
SEGURANÇA
Focar na segurança da operação 

ativando a função Controle de Acesso para evitar 
a operação não autorizada. Tranquilidade o tempo 
todo, em toda a sua frota, onde quer que suas 
empilhadeiras estejam localizadas. 

 Proteção do investimento

 Cumprimento com as regulamentações

 Garantia do uso do cinto de segurança 
 pelos operadores

 Imposição de limites de velocidade

COMUNICAÇÃO
O dispositivo Rapid Messenger 
fornece uma comunicação 
instantânea de eventos notificáveis 

via email para acionistas relevantes.  Garantindo 
um fluxo fácil, direto de comunicação entre 
você, o gerenciamento sênior e os operadores, 
fortalecendo as relações em toda a equipe e 
agilizar o processo de emissão de relatório. 

 Notificação imediata do evento

 Fluxo aprimorado de informações

HySTER TRACKER 
GERENCIAMENTO REMOTO DE FROTAS

“HySTER TRACKER BENEFICIA 
TODA A EQUIPE.”

"ATUALMENTE ESTAMOS UTILIZANDO 
POUCAS EMPILHADEIRAS COM 

PLANEJAMENTO E UMA PROGRAMAÇÃO 
DE MANUTENÇÃO MELHORADA.”

“O ROI DO SISTEMA TEM 
SIDO DECISIVO, TODA 

MELHORIA EM EFICIÊNCIA 
TEM AMPLIADO NOSSO 

RESULTADO FINAL.”

PEÇA MAIS INFORMAÇõES AO SEU DISTRIBUIDOR.
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HySTER TRACKER 
GERENCIAMENTO REMOTO DE FROTAS

 Relatório automatizado

 Customização para sua operação

 Atualizável

 Visualização em qualquer dispositivo

 Em qualquer lugar

 A qualquer momento

OPÇõES DE PACOTE
Escolha um dos três níveis para proporcionar a você um nível customizado de gerenciamento remoto para sua 
operação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MONITORAMENTO 
REMOTO

ACESSO 
REMOTO

VERIFICAÇÃO 
REMOTA

HORÍMETRO REMOTO 
Visualiza e gerencia indicadores-chave de performance 
por empilhadeira, por frota e localização.

RASTREADOR PM 
Visualiza e gerencia remotamente todos os equipamentos 
em operação através do portal HysterTracker

RASTREAMENTO DE CÓDIGOS DE FALHA 
Rastreia e responde aos códigos de falhas 
baseados em dados CAN.

GPS SNAPSHOT 
Grava a última posição da empilhadeira em uma visualização de 
mapa ou satélite do Google, possibilitando a localização do evento e 
sincronização de impactos críticos.

CHECKLIST DO OPERADOR POR TROCA DE TURNO 
Ajuda a garantir que os operadores completem o 
checklist obrigatório antes da operação da empilhadeira.

SENSOR DE IMPACTO 
Relatório, display e registro de eventos.

CONTROLE DE ACESSO 
Evita operação não autorizada por operadores não 
treinados.

MOVIMENTAÇÃO POR GPS 
Traça o movimento da sessão por rastreamento contínuo (rotas de 
navegação) em um mapa que grava a localização, marca de tempo, 
velocidade.

CUSTO DAS OPERAÇõES 
Agrega TODOS os seus custos - Saiba o valor real 
do seu custo operacional.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 
Economiza energia quando a empilhadeira não estiver 
em uso.

rapiD messeNGer (meNsaGeiro rÁpiDo) 
Notificações instantâneas de um evento configurável semelhante 
a um envio de impacto registrado via email as partes relevantes.

PEÇA MAIS INFORMAÇõES AO SEU DISTRIBUIDOR.

PRATICIDADE E CONTROLE
Acesse o Hyster Tracker via desktop, laptop ou tablet - para visualizar cada empilhadeira de 
sua frota que está equipada com os módulos telemáticos compactos e resistentes. O sistema 
se comunica com o seguro Portal Hyster Tracker por meio de celular ou conexão WiFi. As frotas 

multimarcas não são um problema, porque a Tecnologia HysterTracker é compatível com empilhadeiras de 
outras marcas. Integra perfeitamente sistemas de acesso/identificação existentes. 

TRABALHE COM MAIOR EFICIÊNCIA COM O 
GERENCIAMENTO REMOTO DE FROTAS HySTER
O dispositivo de Gerenciamento Remoto de Frota pode economizar seu dinheiro desde já, por gerar 
eficiência e economia de custos que você notará mês após mês, ano após ano. Implementar o programa 
Hyster Tracker pode aumentar a rentabilidade de sua frota em 20% ou mais. 

O nível 1 do Hyster Tracker é parte integrante de todos os programas de Gerenciamento de Frota Hyster.

NÃO DISPONÍVEL DISPONÍVEL COMO OPCIONAL INCLUSO

“OS SERVIÇOS HySTER TRACKER E PORTAL WEB PODEM SER PERSONALIZADOS PARA 
ADEQUAR A SUAS NECESSIDADES E FORNECER A VOCÊ 24/7 ACESSOS à INFORMAÇõES 

IMPORTANTES E ATUALIZADAS SOBRE SUA FROTA, RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO, 
FATURAMENTO E A POSSIBILIDADE DE INICIAR CHAMADAS E SERVIÇOS.”

EMPILHADEIRA COM
HYSTER    TRACKER

BASE DE DADOS CENTRAL
E  ACESSO A SERVIDOR WEB

PORTAL WEB

COMO FUNCIONA

sINAL ANTENA



www.hyster.com/brasil/pt-br

Contate um distribuidor autorizado Hyster em sua localidade

DESCUBRA MAIS. ENTRE EM CONTATO COM SEU 
DISTRIBUIDOR. 

A Hyster® fornece uma gama completa de equipamentos 
para armazém, empilhadeiras elétricas contrabalançadas 
e à Combustão, manipuladores de containers e 
empilhadeiras retráteis. A Hyster® se compromete a ser 
muito mais do que uma fornecedora de empilhadeiras. 

Nosso objetivo é oferecer uma parceria completa, capaz 
de atender a todas as demandas de movimentação de 
materiais: Se precisar de consultoria profissional para seu 
gerenciamento de frota, assistência técnica plenamente 
qualificada, ou fornecimento de peças confiáveis, você 
pode confiar na Hyster®. 

Nossa rede distribuidores altamente treinados oferecem 
suporte de qualidade, com agilidade e a flexibilidade 
de prestar serviços localmente. Eles podem oferecer 
pacotes financeiros com ótimo custo benefício e introduzir 
programas de manutenção efetivamente gerenciados para 
garantir que você tenha o melhor valor possível. Nosso 
negócio é lidar com suas necessidades de movimentação 
de materiais para que você possa focar no sucesso de sua 
empresa hoje e no futuro. 

PARCEIROS FORTES. EMPILHADEIRAS ROBUSTAS.TM

PARA OPERAÇõES ExIGENTES, EM TODA PARTE.
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Imagens ilustrativas. Os produtos Hyster estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

HySTER BRASIL 
Escritório Comercial
Avenida Tamboré, 267 - 23º andar - Torre Sul.
Barueri - São Paulo - CEP 06460-000
Tel.: 55-11-4134-4700

Fábrica
Rodovia Castello Branco, s/n
KM 75,5 - Bairro City Castello
Tel.: 55-11- (11) 2396-1800 – Cx Postal 1537


