
Entre em contato com seu Distribuidor autorizado da Hyster®  para mais informações.
www.hyster.com

O Aplicativo Móvel para notificações de 
alerta em tempo real

 OTIMIZE SUA OPERAÇÃO 
 COM HYSTER TRACKER

TRACKER

A HYSTER TRACKER PODE AJUDAR:

Promover segurança e adequação normativa

Aumentar a transparência operacional

Proporcionar oportunidades de redução de 

custos.

Nossa solução em telemetria baseada em nuvem 
fornece uma visão prática proporcionando a você uma 
análise minuciosa de suas operações, dia a dia da frota 
de forma que sua equipe possa trabalhar de forma 
mais inteligente.



Para saber mais, acesse o site ou ligue 0800 720-6677
 
Hyster,  e PARCEIROS FORTES, EMPILHADEIRAS ROBUSTAS, são marcas comerciais registradas 
nos Estados Unidos e em algumas jurisdições. Os produtos da Hyster estão sujeitos a alteração sem prévio 
aviso.

As Empilhadeiras talvez sejam exibidas com equipamento opcional. © 2020 Hyster Company. Todos os direitos reservados.

Hyster Brasil
Rod. Castello Branco,
Km 75 - Itu
13308-700
SP - Brasil

BATERIA TRACKER
Fornece dados analíticos  
tais como:

 • Estado de carga 

 • Níveis de eletrólito 

 • Temperatura 

 • Índices de equalização

*Pode-se usar como um produto autônomo

IDENTIFICAÇÕES DE 
FUNCIONÁRIOS - 
DISTANCIAMENTO SOCIAL 
 • Identificações vibram em 

1,83 m da outra 

 • Recarga remota

 • Sem há necessidade de 
infraestrutura  

*Produto autônomo

SENSOR DE CARGA
 • Práticas de elevação de frota 

 • Alertas de sobrecarga 

 • Taxas de elevação com 

carga / sem carga 

 • Perfis analíticos de carga

CÂMERA DE IMPACTO
 • Visibilidade frontal e traseira 

 • Registra casos de impactos 

críticos  com vídeo de Alta 
Definição (HD) de qualidade 
(três minutos antes e após o 
impacto)

 • Capacidade de gravação entre 
32-128GB (50-200 eventos)

PRODUTOS EXTRAS 
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EL 3 VERIFICAÇÃO REMOTA
Checklist de Pré-Turno

Exibição de desempenho interativos:
•	 Display Medidor de Uso

•	 Velocidade (na maioria das 
empilhadeiras Hyster)

•	 Acesso ao Teclado

•	 Sequência de 
Contagem Regressiva

•	 Acesso Concedido e 
Envio de Mensagem 
Negada

NÍ
VE

L 2 ACESSO REMOTO
Controle de Acesso 
do Operador

Paralisação de 
Inatividade

Rastreamento de 
Permissão do 
Operador

Bloqueio contra Impacto
•	 Contagem regressiva de tempo
•	 Parada de Emergência
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EL1 MONITORAMENTO REMOTO
Índices de Uso de 
Equipamento

Detecção de Impacto

Rastreamento de 
Código de Falha

Notificações via Email

Localização 
& Rastreamento por 
GPS  
(Somente celular)


