ProBox 204B - Maskiner

DET ER IKKE KUN EN TRACKER...
• Det er online overblik over
dine maskiner
• Tryghed ved at vide, hvor
dine maskiner befinder sig
• Planlægning af fremtidige
byggeprojekter
• Overblik over driftsudgifter
ProBox 204B er den ideelle tryghed til entreprenører
FORSIKRINGSGODKENDT BOX MED STÆRK POSITIONERING
 Boksen er vandtæt og støvtæt med IP67 klassificering
 Modtager konstant strøm tilførelse
 Har et lavt stand-by forbrug, der ikke dræner
maskinens batteri
 Stort backup batteri på 1800 mAh med op til 14 dages
standby tilstand
 Input der kan bruges til at overvåge udstyr og trække
data til statistik

Boksen er forsikringsgodkendt til 12 volt installationer
SMS alarmer ved digitale input
Kraftig signalmodtagelse med både GPS og GLONASS
Kompatibel med GNSS positionssystem der giver hurtig og
pålidelig positionering
 Quad band GSM modul , virker på alle netværk verden over
 Adgang til vores unikke softwareplatform WebTrack





Dimensioner: 72,5 x 73 x 27,3 mm
Vægt: 205 g
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OVERBLIK, OPTIMERET DRIFTTID
OG BEDRE PLANLÆGNING
Uanset om du har maskiner kørende på byggepladser eller har udstyr stående klar til diverse
byggeprojekter, vil det være nødvendigt at beskytte og sikre dit materiel. Vores løsning er
brugervenlig, der giver et hurtigt overblik og let adgang til data.

Med et samlet overblik over dine maskiner øger du din produktivitet og får en mere effektiv
planlægning med større udnyttelse af maskinerne. Du kan dermed hurtigt indsætte eller flytte
rundt på maskiner ved pludselig opståede situationer.

FORDELE VED PROBOX 204B
Online status i realtid på dine maskiner så du kan se, hvor den enkelte maskine befinder sig
Fuld dokumentation til intern og ekstern registrering af timeopgørelse, tidsforbrug og køretid
på enheder
Modtag en ugentlig servicerapport
Solidt efterkalkuleringsgrundlag af igangværende projekter
Opret POI’er til at administrere tidsforbrug på de enkelte opgaver
Opret alarmer via input til registrering ved brug af f.eks. græsklipper, fejemaskine m.m.

SERVICEPLANLÆGNING
Løsningen indeholder et servicemodul, der holder styr på serviceplanlægning af dine køretøjer. Du
sikrer en optimal vedligeholdelse og forlænger samtidig køretøjets levetid. Du får samtidig et
samlet overblik over alle tilmeldte enheder og modtager en ugentlig servicerapport.

POI - POINT OF INTEREST
For at få indikation af det samlede tidsforbrug på et projekt kan du inddele dine byggeprojekter i
POI-zoner og få overblik over driftstiden på de enkelte maskiner. Du kan udtrække rapporter på
aktiviteter i forhold til tid, så du ubesværet skaber dig et overblik over antal brugte driftstimer og
antal stop. Du kan også tilføje forskellige farver på POI-zonerne, så det er let at overskue.

ALARMER
Det er nemt at oprette og administrere alarmer i WebTrack. Når alarmen aktiveres modtager du en
SMS, e-mail eller en notifikation på skærmen, så du konstant er opdateret. Du kan oprette
forskellige alarmtyper på din enhed eller gruppe af enheder. DU kan f.eks. alarmer på POI-zoner,
digitale inputs og meget mere.

DIGITALE INPUT
Brug de digitale input til at kontrollere og registrere brug af udstyr på dine maskiner. Det kan f.eks.
være måling af udstyr på isryddermaskinen, kranarmen på teleskoplæsseren eller græsklipperen
på græsslåmaskinen.
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