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Parkeret eller undervejs: Optimer, og styr din 

flådes effektivitet ved hjælp af integreret 

telematikteknologi lige ved hånden. Snorkel 

OnSite leverer omfattende måledata, så du kan 

være sikker på, at din Snorkel-maskine altid er 

i topform. Tilgængelig overalt, fra desktop 

eller mobil (Google Play og Apple App Store).

Pakker 
Telematikmodulet OnSite fra Snorkel kan installeres på fabrikken eller i marken og kan aktiveres på de fleste 

af Snorkels mobile løfteplatforme og telehandlers.  

Direkte data og API
Pakken til allerede installerede telematik-moduler indeholder:

●• installation af telematikmodul på udstyr

●•  API-adgang sikrer nem integration – indlæsning af  
data på platform 

●• 24 eller 60 måneders abonnement på telematikdata

Data og dashboard
Til telematikmoduler, som nyinstalleres: 

 • installation af telematikmodul på udstyr

 • adgang til et Trackunit telematik-dashboard 

 • 24 eller 60 måneders abonnement på telematikdata

Funktioner 
Connect & Go
●•  De nye maskiner fra Snorkel er klar til brug af telematik og  

som standard udstyret med en kompatibel forbindelse

 • Forbindelsen kan efterinstalleres på tidligere maskiner

Flådestyring
●•  Kombineret flådekapacitet giver mulighed for at integrere data

 • Styr alle dine maskiner fra samme dashboard

 • SMS-advarsler i realtid om maskinens tilstand, driftstimer og placering 
 

Fjerndiagnostik
●• Nem service og vedligeholdelse

 • Fabriksinstallerede sensorer

 •  I kombination med GPS er det muligt at lokalisere maskiner  
og udføre fjerndiagnostik, uanset hvor de befinder sig

Præcise data
●• Adgang til historikken med maskinens livedata

 • Udfør datadrevet PDI

 • Levér maskiner, som du med sikkerhed ved er klar

Fuld udnyttelse
 • Digital sporing af driftstimer

 • Optimeret brug af hver enkelt maskine

Reel indsigt med 
reelle fordele.

Snorkel OnSite telematik 
drives af Trackunit.  

Trackunit er en førende leverandør af løsninger  

til flådestyring. Ved hjælp af telematik og  

kommunikationsudstyr registrerer og indsamler 

den mobile platform data til sporing af udstyr, 

overvågning af maskinens tilstand og  

kommunikation mellem interessenter.  

                              TELEMATIKDATA

MASKINDATA IKKE-CAN-BUS CAN-BUS

Maskinstatus (tændt/slukket) Ja Ja

Maskinens driftstimer Ja Ja

Maskinens placering Ja Ja

Batteriets ladeniveau Ja Ja

API

SERVICE

ERP

BILLING

Download appen “Trackunit Go”


