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HYSTER TRACKER
DRAADLOOS BEHEER VAN UW 
BEDRIJFSMIDDELEN



Maak gebruik van de gegevensgestuurde productiviteit en 
breng uw bedrijf naar een hoger niveau met het draadloze 
machineparkbeheer van Hyster Tracker.
Interactieve dashboards en rapportage geven u het inzicht dat u nodig heeft om uw vloot 
efficiënt in te zetten, prestaties van chauffeurs te verbeteren, uw koolstofvoetafdruk te 
verminderen en de totale kosten van intern transport te verlagen.

Directe waarschuwingen informeren u in real-time over cruciale gebeurtenissen en helpen 
u snel problemen op te lossen die de productiviteit kunnen beïnvloeden.

Open het beveiligde cloudgebaseerde portaal vanaf elk apparaat met internetverbinding of 
gebruik de mobiele app om in contact te blijven met uw rijdende vloot.

VERHOOG DE EFFICIËNTIE EN VERLAAG DE KOSTEN DOOR  
VOLLEDIG OVERZICHT OP DE VLOOT EN DE CHAUFFEUR
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VERBETER DE VEILIGHEID OP UW TERREIN  
EN DE NALEVING DOOR DE CHAUFFEURS

Bescherm uw mensen en middelen door ongeoorloofd gebruik 
van de heftrucks te voorkomen en door ervoor te zorgen dat de 
pre-shift checklist wordt gebruikt.
Hyster Tracker stimuleert chauffeurs om zich te houden aan best practices en voorziet u van gegevens 
over de individuele chauffeur om u te helpen de operationele problemen beter te begrijpen.

Impactdetectie en uitschakeling 
Geavanceerde impactdetectie en real-time waarschuwingen 
verbeteren het veiligheidsbewustzijn tjjdens het werken met 
de vloot en verminderen schade. Door de uitschakeling bij 
een impact wordt de apparatuur beschermd tegen voortijdige 
herinschakeling na een kritische impact.

Toegangscontrole voor de chauffeurs
De telemetrie-module biedt chauffeurs een overzicht 
van gebruikerstoegang alvorens de truck te starten. 

Pre-shift checklists
Elimineer papieren checklists en verbeter de conformiteit met 
digitale pre-shift checklists. De chauffeurs zijn verantwoordelijk 
voor het doorlopen van alle vereiste controles voordat de 
heftruck wordt opgestart en in gebruik wordt genomen.
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OPTIMALISEREN VAN DE  
PRESTATIES VAN DE TRUCK  

Volg de prestaties van de truck om problemen voor te zijn. Hyster Tracker 
helpt u bij het stroomlijnen van de onderhoudsplanning, bespaart energie 
en vermindert onnodige slijtage van de apparatuur.

Truckdiagnostiek 
Maximaliseer de uptime via waarschuwingen voor de motor, 
transmissie, hydraulische en het elektronische systeem op 
Hyster-trucks voor een snellere foutdiagnose

Monitoren van periodiek onderhoud  
Volg en plan het onderhoud om de planning van de service 
te vergemakkelijken en de uitvaltijd te minimaliseren

Uitschakeling bij geen activiteit  
Bespaar energie en verlaag de kosten door elke heftruck 
die niet binnen een bepaalde tijd wordt gebruikt 
automatisch uit te schakelen.

Toevoeging: Hyster Battery Fleet Management 
Met deze standalone oplossing kunt u de batterijlevensduur 
verlengen en onderhoudskosten verlagen. Volg in het Hyster Battery 
Fleet Management portaal het gebruik, de cycli, de fouten en de 
gezondheisinformatie van loodzuuraccu's.

Optie: Hyster Tyre Pressure Management
Houd uw luchtbanden op optimale druk.  
Ontvang temperatuur- en drukwaarschuwingen.
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VEILIGHEID VAN DE SITE
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VERBETER HET MACHINEPARKBEHEER  
EN DE PRODUCTIVITEIT VAN HET PERSONEEL

Hyster Tracker biedt gegevensgestuurde inzichten om u te helpen de omvang en 
samenstelling van uw vloot te verfijnen, zodat u er zeker van kunt zijn dat u de juiste 
truck hebt om uw werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Krijg inzicht in het gedrag van chauffeurs en moedig chauffeurs aan om betere prestaties te leveren. Hyster Tracker 
helpt u bij het belonen van hoge prestaties en het identificeren van chauffeurs die extra training nodig hebben.

Gebruiksanalyse  
Optimaliseer workflows en verhoog de 
productiviteit door inzicht te krijgen in de sterke 
punten van uw chauffeurs en apparatuur.

GPS-locatie
Lokaliseer uw trucks die buiten werken snel 
en gemakkelijk en zie via GPS waar zich 
botsingen voordoen.

Toevoeging: GPS Motion
Gebruik externe locatietracering om de routes te 
optimaliseren en knelpunten te markeren. Stel 
virtuele grenzen met geofencing.
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Hyster Tracker hardware 
registreert de gegevens 
van de truck en stuurt 
deze automatisch naar 
de cloudservers. Hyster 
Tracker kan in de fabriek 
worden gemonteerd op 
nieuwe Hyster-trucks en 
kan achteraf gemonteerd 
worden op bestaande 
trucks, waaronder trucks 
van andere fabrikanten.

Het Hyster Tracker-
portaal en de mobiele app 
bieden veilige toegang 
tot gebruiksvriendelijke 
dashboards en rapporten 
over de belangrijkste 
gegevens.

Hyster Tracker levert 
via de cloud gegevens 
aan uw apparaat met 
internetverbinding, 
waar ter wereld u zich 
ook bevindt.

1STEP 2STEP 3STEP

VOLG UW GEGEVENS 
IN REALTIME
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*Beschikbare functionaliteit op andere apparatuur is een richtlijn en kan naargelang de 
fabrikant variëren. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie.

HYSTER TRACKER 
DRAADLOOS BEHEER VAN UW BEDRIJFSMIDDELEN

PAKKETOPTIES
U heeft de keuze uit drie niveaus telemetrie 
die op uw activiteiten zijn afgestemd.

Sleutel- 
in- 

contact- 
uren

DRAADLOZE 
VERIFICATIE

DRAADLOZE 
TOEGANG

DRAADLOZE 
CONTROLE

ANDERE 
TRUCKS*

Analyse vlootgebruik

Monitoren van 
periodiek onderhoud

Truckdiagnostiek en 
waarschuwingen

GPS-locatie

Botsingsdetectie en 
waarschuwingen

GPS Motion

Hyster Battery Fleet Management

Mobiele app

Toegangscontrole voor de 
chauffeurs en gebruik

Inactiviteit en uitschakeling 
na botsingen

Pre-shift checklists en 
waarschuwingen

Beheer bandendruk

VLOOTMANAGEMENT 
VERBETEREN 
EN OPTIMALE 
PRESTATIES 
BEHOUDEN

VEILIGHEID EN 
NALEVING DOOR 
CHAUFFEURS 
VERBETEREN

OPTIE
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www.hyster.eu infoeurope@hyster.com /HysterEurope @HysterEurope /HysterEurope

STERKE PARTNERS. SOLIDE TRUCKS.TM

VOOR VEELEISENDE WERKZAAMHEDEN, OVERAL.
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