
System för fordonskombinationer
och tjänster för fleet management
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(1) Semitrailer, lång

(2) Lastbil + medelaxelsläpvagn

(3) Lastbil + egentlig släpvagn

(4) Lastbil + hjälpvagn (dolly) + semitrailer

LAGÄNDRINGEN MÖJLIGGÖR MÅNGA
NYA TYPER AV FORDONSKOMBINATIONER
Lagändringen gör det möjligt att använda längre och nya slags fordonskombinationer. När man nu går över från övervakade HCT-experiment (High 
Capacity Transport) till ett mer allmänt förfarande, lönar det sig att beakta egenskaperna hos och begränsningarna för fordonskombinationernas 
olika tekniska system samt deras inverkan på en säker och kostnadseffektiv trafik. 

I BPW Kraatzs produktsortiment finns det en mängd lösningar som kan användas för att på ett säkert sätt förverkliga såväl traditionella släpvag-
nar som nu allt längre versioner. De möjliggör större engångslaster och eftersom man behöver köra mindre, minskar det för sin del belastningen 
på miljön och ökar lönsamheten i transporterna.

(5) Semitrailer + semitrailer

(6) Semitrailer + medelaxelsläpvagn

(7) Semitrailer + egentlig släpvagn

(8) Semitrailer + hjälpvagn (dolly) + semitrailer

(9) Lastbil + hjälpvagn (dolly) + semitrailer + semitrailer

(10) Lastbil + egentlig släpvagn + semitrailer

(11) Semitrailer + semitrailer + semitrailer

(12) Lång lastbil
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Anskaffningen av transportutrustning är en långvarig investering. Dess produktivitet och lönsamhet ska noga övervägas varje 
gång. Samtidigt måste man även beakta vad framtiden för med sig och hur lagstiftningen både i Finland och på EU-nivå förändras. 
Miljökonsekvenserna, säkerheten, transporternas kvalitet och lönsamhet är faktorer som påverkar valet.

Vi erbjuder ett omfattande system- och komponentutbud som låter fordonsplaneraren tillverka en fordonskombination som passar 
perfekt för användningsändamålet. Och när transportutrustningen har skaffats bör den förstås användas effektivt. Med hjälp av 
ett system för förvaltning av utrustningen är det lätt att säkerställa att transporten är säker, av hög kvalitet och lönsam.

Vi strävar efter att i all vår verksamhet beakta framtidens krav och kostnadseffektiviteten hos kundens transportutrustning under 
hela dess drifttid. Därför erbjuder vi endast välövervägda lösningar som baserar sig på expertis och lång erfarenhet. Den kunniga 
organisationen finns tillgänglig som stöd under hela produktens och tjänstens livstid: teknisk konsultation, skräddarsydda lösnin-
gar, omfattande eftermarknadstjänster och ett kundnära stöd finns ifall det uppstår problem. Dessutom erbjuder vi branschens 
bästa garanti för alla våra nyckelprodukter. Detta vittnar inte bara om vår tillit till våra produkter, utan även om vårt engagemang 
för en långsiktig verksamhet.

Grundat | 1922
Omsättning | 25 miljoner euro (2017)
Personal | 24 (2017)
Lager | 4 500 m2
Artiklar | över 6 500

LÄNGD UPP TILL 34,5 METER
ÄR DU REDO? VI ÄR REDO!
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Perävaunujen akselistot, jousitukset 
ja oheiskomponentit. Akselinos-
timet, kuulakehät, tukijalat ja 

vetoaisat.

4

 
 

Axelsystem, fjädringssystem och 
kompletterande produkter för 

släpvagnar. Axellyftanordningar, 
vändkransar, stödben och 

dragstänger.

Du kan lita på BPW-produkternas kvalitet – som säkerhet erbjuder 
vi en garanti som du inte hittar hos någon annan. BPW ECO Plus 
5+3-årsgaranti gäller i ON-ROAD-användning inom hela Europa utan 
kilometergränser. Utöver en garanti på 5 år erbjuder vi en förlängd ga-
ranti på 3 år under förutsättning att servicehistorien är dokumenterad 
och att en fullservice utförs vid 60 månader enligt BPW:s anvisningar.

Backningsassistenten för den medspå-
rande axeln gör det möjligt att utnyttja 
axelns egenskaper även när man backar. 
Förbättrar kombinationens manövrer-
barhet och effektivitet.

Med den valda axellösningen 
kan man öka släpets nytto-
last. Till exempel minskar 
BPW-aluminiumnav släpets 
vikt med 18 kg/axel (för 9 
t axellaster) 5+3 års ECO 
Plus-garanti gäller.

Genom att använda moderna och högklassiga 
material har man kunnat skapa ett av marknadens 
lättaste stödben. Stödbenen har ett förstärkt stöd 
nertill, bakskiva och en ny tätning, som förhindrar 
inträngning av vatten i växeln och garanterar enkel 
användning.
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BPW 
AXELSYSTEM

” En tillförlitlig och ekonomiskt fungerande 
transportutrustning med bra prestanda bygger på 
högklassiga chassilösningar. Många alternativ för att 
konstruera, skräddarsy och bygga axelsystem för släp-
vagnar. En sakkunnig, finsk organisation som stöder 
kunden under produktens hela livscykel.”

 Av axlarna på ett bogserbart fordon ska  
 minst en vara styrd eller styrande, om 
avståndet mellan de längst från varandra placerade 
axlarna i boggin överskrider 2,4 meter för boggin med 
två axlar eller 2,8 meter för boggin med tre eller flera 
axlar.

STOR NYTTOLAST
EFFEKTIVA SLÄPVAGNAR

BPW har en mängd lätta och tillförlitliga alternativ och ny teknik som 
förbättrar fordonens effektivitet och är tekniskt redo för att svara mot 
de nya kraven. Till exempel finns medspårande axlar att få för axel-
laster på 9–14 ton. De förbättrar kombinationens svängbarhet samt 
minskar däckslitaget och bränslekostnaderna.

Brake pad monitor är ett 
unikt system för uppföljning av 
bromsarnas slitage och funktion 
i realtid. Eftersom det inte bara 
är frågan om ett larm går det 
lätt att förutsäga behovet av ser-
vice och det är möjligt att ingripa 
vid eventuella problem genast.
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Du kan lita på BPW-produkternas kvalitet – som säkerhet erbjuder 
vi en garanti som du inte hittar hos någon annan. BPW ECO Plus 
5+3-årsgaranti gäller i ON-ROAD-användning inom hela Europa utan 
kilometergränser. Utöver en garanti på 5 år erbjuder vi en förlängd ga-
ranti på 3 år under förutsättning att servicehistorien är dokumenterad 
och att en fullservice utförs vid 60 månader enligt BPW:s anvisningar.

ECO PLUS -NAVTEKNIK
TÄT, HÅLLBAR OCH SNABB ATT SERVA!

Koniska rullager enligt DIN och momentbegränsad fastsättning med 
centralmutter ger avsevärt snabbare underhåll. Konstruktionens form-
givning och täthet skyddar naven. Bättre tålighet och servicebarhet är 
egenskaper som förbättrar utrustningens effektivare användning och 
lönsamhet.

ECO Plus-navkonstruktionen ger snabbare bromsunderhåll. Transportutrustningen kan 
användas effektivt när man kan utföra de nödvändiga underhållsåtgärderna snabbare.
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BPW 
ECO PLUS 3 -NAV

” Alla BPW:s 9-tons axlar använder ECO Plus 3 
-nav. Fördelarna är en unik snabb servicebarhet och 
tålighet som utlovas upp till 5+3-års garanti.”
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Carrierin nykyaikaiset, hiljaiset ja 
energiaa säästävät lämmönsää-
töjärjestelmät kuorma-autoihin, 

perävaunuihin ja paketti-
autoihin.

8

Carriers moderna, tysta och ener-
gisparande värmeregleringssystem 

för lastbilar, släpvagnar och 
paketbilar.

MÅNGA ALTERNATIV
EN FINLÄNDSK ORGANISATION STÅR TILL TJÄNST

Det finns ett miljövänligt, högklassigt och kostnadseffektivt Carrier-
system för alla transporter som kräver värmereglering och för 
alla transportfordon. Det finns garanterat rätt alternativ både för 
stadskörning och långa transporter. Våra experter hjälper dig att välja 
den lämpligaste anordningen.

Carrier-anordningarna uppfyller alla krav 
som ställs på kylkedjan (EN 12830). 
Av de Vector-modeller som lämpar sig 
för släp finns det många, helt elektriska 
lösningar. För last- och distributionsbilar 
finns det alternativ bland t.ex. Pulsor-, 
Xarios- och Supra-modellerna.
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Carrier Eco-Drive-generatorn 
producerar 400 V kraftström 
för Carrier-värmereglerings-
anordningarna genom att 
utnyttja fordonets motor. 
De kan monteras på nästan 
alla lastbilar och de kräver 
inga tilläggsegenskaper eller 
tilläggsdelar till befintliga vär-
meregleringsanordningar (till 
exempel Vector-anordningen 
för släp).

Med Eco-Drive producerar 
värmeregleringsanordningen 
100 % kyl- och värmeeffekt 
redan när motorn går på tom-
gång. Systemet har miljövänlig 
teknik och är helt remfritt, 
kompakt, tyst och kräver 
bara mycket lite underhåll. 
Med hjälp av en Eco-Drive-
generator kan upp till tre olika 
värmeregleringsanordningar 
användas simultant.

CARRIER 
VÄRMEREGLERINGSSYSTEM

” Då lastutrymmena blir längre krävs en effektivare luftcirkulation. När mäng-
den släp ökar kan man med ett dragfordon använda kylutrustningen på upp till tre 
släp elektriskt. Carrier ECO Drive monteras på fordonet och producerar den erfor-
derliga elektriciteten med en hydraulgenerator. Detta ger fullständig kyl-, värme- och 
luftproduktionskapacitet även när fordonet går på tomgång.”
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VBG-vetolaitejärjestelmät mm. 
vetokytkimet, vetopalkit, vetoaisat 
ja alleajosuojat. Kattava valikoima 

standardit täyttäviä tuotteita.
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Den flexibel och starka MULTI XF-
dragstängen kan ställas in i längder på 
1269–4358 mm.

VBG-kopplingssystem bl.a. kopp-
lingar, dragbalkar, dragstänger och 
underkörningsskydd. Ett omfattan-

de utbud av produkter som 
uppfyller standarderna.

CMS Trailer är ett dragbalkssystem 
för tunga släpvagnar och det lämpar 
sig för släpvagnar. Det finns flera 
olika kombinationer enligt bredden på 
släpvagnens stomme och kopplingens 
monteringshöjd.
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CMS 63 V är ett tätt, fordonsspecifikt 
dragbalkssystem som bultas i stommen. 
Levereras hopmonterat. Finns även 
utrustat med fästen för VBG-underkör-
ningsskydd.

VBG 
KOPPLINGSSYSTEM

” Olika kopplingar, dragbalkar, dragstänger, dragög-
lor, sidoskivor, underkörningsskydd och tilläggsutrustning 
gör det möjligt att hitta ett pålitligt och säkert alternativ 
till alla tunga fordon. Alla VBG-produkter är såväl EU- som 
ECE-godkända och produkterna levereras som samlade 
paket så att hela fordonet kan typgodkännas.”

Den enkla kopplingen 5190D fungerar 
säkert och är tålig, och den är avsedd 
för dragning av egentliga släpvagnar 
för många olika ändamål och i finska 
förhållanden.

TRAFIKSÄKERHETEN
ÄR VIKTIGAST

Kopplingssystemet är en helhet vars säkerhet utgår ifrån att alla 
komponenter är rätt dimensionerade, monterade och regelbundet 
underhållna. Särskilt med den nya typen av stora kombinationer måste 
man beakta dessa aspekter noggrant. Varje enskild komponent bidrar 
till ett robust, pålitligt och effektivt kopplingssystem. En sakkunnig, 
finländsk organisation bistår vid valet och anskaffningen av det system 
som lämpar sig bäst.
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Med MFC-koppling (automatisk kopp-
ling) får man en helt glappfri koppling 
mellan fordonet och släpvagnen. Auto-
matisk i- och frånkoppling av tryckluft, el 
och hydraulik kan göras från styrhytten 
utan att lämna fordonet.

Det automatiska smörjningssystemet 
Mechmatic ökar kopplingens tillför-
litlighet, minskar servicebehovet och 
förlänger kopplingens livslängd. Det kan 
installeras på alla VGB-kopplingar.
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VBG 
KOPPLINGAR

” Dragsystemets synligaste och mest använda del, 
kopplingen, väljs enligt användningssyfte. Det erbjuds 
flera olika alternativ som du dessutom kan förse med 
vilken utrustning du vill. Utrustning och tillbehör som 
förbättrar säkerheten, användarbekvämligheten och 
anordningens skydd förlänger livslängden, funktionen 
och säkerheten.”
VBG 590VR-2-kopplingens unika, tåliga 
konstruktion är en central komponent 
särskilt för koppling av tunga släpvagns-
kombinationer av ny typ eftersom den 
har ett D-värde på 285 kN. En koppling 
med servon är ett absolut måste om 
släpet upprepade gånger kopplas och 
det krävs en stor öppnings- och 
stängningskraft.

En hållbar manuell koppling är den 
bästa lösningen då kopplingarna är få 
till antalet.

Kopplingar med AM är ett alternativ till 
kopplingar med servon, om till exempel 
utrymmesbrist i sidoläge hindrar dig 
från att använda servon.
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Onspot-automaattinen lumiketju-
järjestelmä raskaaseen kalustoon, 

linja-autoihin, pakettiautoihin ja 
hälytysajoneuvoihin.

14

 Om massan som på en över 28 meter   
 lång fordonskombination riktas mot den 
dragande axeln är mindre än 25% av fordonskombi-
nationens massa ska dragfordonet ha sandare eller 
kedjekastare för att förbättra kombinationens start-
förmåga vid halt före på åtminstone en dragande axel 
eller på en axel som kopplas som dragande axel vid 
låga hastigheter.

Så här fungerar Onspot:
Genom att trycka på en knapp på instrumentbrädan sänker sig kedjeh-
julet så att det vidrör inre sidan av däcket. Kontakten mellan däcket 
och det gummibeklädda kedjehjulet får kedjehjulet att rotera vilket 
genererar tillräckligt med centrifugalkraft för att räta ut kedjorna 
framför och under hjulet. Fungerar vid körning framåt, backning och 
tillsammans med ABS-bromsar. Förhindrar även ett stillastående 
dragfordons bak från att slinta åt sidan om kedjan sitter under hjulet.

BROMSSTRÄCKAN
Med Onspot
Utan Onspot

ACCELERATIONEN
Med Onspot
Utan Onspot

FÄSTET
Med Onspot
Utan Onspot

Onspot, ett automatiskt 
snökedjesystem för tunga fordon, 

bussar, paketbilar och  
räddningsfordon.
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LÄTTARE ÄN SANDARE  
ONSPOT CA. 45 KG VS. EN SANDARE 250 KG

FRYSER INTE 
SANDEN KAN FRYSA I SIN BEHÅLLARE

KRÄVER INGEN PÅFYLLNING 
ONSPOT KAN ALLTID ANVÄNDAS

ONSPOT 
AUTOMATISKT 
SNÖKEDJE
SYSTEM

” Onspot är ett fast monterat fordonsspecifikt au-
tomatiskt snökedjesystem. Systemet är alltid redo att 
användas och kan aktiveras från förarhytten utan att 
stanna fordonet då hastigheten är under 50 km/h.”
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Ermax toimittaa valaistusjär-
jestelmiä ja elektroniikkaa, jotka 
täyttävät kaikki nykyaikaiselle ja 

turvalliselle perävaunulle asetetut 
viranomaisvaatimukset ja 

standardit. 
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Svängningsavsikten synlig längs 
hela fordonets längd
Med hjälp av kontrollenheten 
för sidolamporna kopplar du bak-
ljuset, sidoljuset och bredd-
markeringslamporna enkelt. 
SIMAC (sidemarker control 
unit) styr så att bakljusets 
riktningsljus och sidolamporna 
blinkar samtidigt, samtidigt 
som breddmarkeringslampan 
brinner (utan att blinka). Detta 
förbättrar trafiksäkerheten då 
det även rakt från sidan går att 
se att fordonet ämnar svänga 
med markeringar längs hela 
fordonet.

Obligatorisk 
i långa kombinationer!
Ermax-kamerasystemet är tråd-
löst och lätt att montera och 
det går att koppla upp till fyra 
kameror till systemet. Trådlös 
förbindelse direkt från kameror-
na till skärmen utan separata 
moduler/sändare. Systemet 
kan användas både i bilar och 
släpvagnar.

 

Ermax levererar belysnings- 
system och elektronik som uppfyller 

alla myndighetskrav och standar-
der som ställs på moderna och 

säkra släpvagnar.

 Över 20 meter långa kombinationer av   
 lastbil och semitrailer samt andra över 
28 meter långa fordonskombinationer ska ha anord-
ningar för indirekt sikt som låter chauffören se hela 
kombinationens sida i innerkurvan och området nära 
den vid sväng åt båda hållen.
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Formbara Trailermax 10-bakljuset är av 
ny typ, mycket hållbart (med en lins i 
stöttålig polykarbonat) och finns i både 
full LED- och hybridversion. Underlättar 
hanteringen av reservdelar om fordons-
parken består av olika märken. Hela 
fordonskombinationen får ett enhetligt 
utseende då samma belysning lämpar 
sig för både bilen och släpvagnen. Det 
finns även SIMAC- eller SIMAC-redo 
versioner av lamporna.

ERMAX 
BELYSNING OCH 
ELEKTRONIK

” Ett omfattande utbud av produkter som förbätt- 
rar kombinationens synlighet och sikten från fordonet. 
Belysnings- och kamerasystem och komponenter som 
gör det lätt att skapa krävande, hållbara och funge-
rande belysningslösningar även för de mer speciella 
fordonen.”
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Goodyear-perävaunujen ensiasen-
nusrenkaat. Laadukkaita vaihto-
ehtoja, joissa käyttöolosuhteet 
ja taloudellisuus on tarkasti 

huomioitu.

18

GOODYEAR
ORIGINALUTRUST-
NINGSDÄCK

” Då kombinationerna blir längre och man kör 
med tunga lass blir däcken allt viktigare. Kombinatio-
nens svängbarhet och manövrerbarhet kräver särskilt 
mycket av däckets grepp och däckmönster. I Goodyear-
utbudet finns många alternativ både för sommar och 
vinter.”

Goodyear originalutrustnings-
däck för släpvagnar. Högklassiga 
alternativ där man noga beaktat 
användningsförhållandena och 

lönsamheten.

MÅNGA ALTERNATIV MED BRA GREPP
BÄTTRE MANÖVRERBARHET OCH EFFEKTIVITET

Moderna, bränsleeffektiva originalutrustningsdäck för släpvagnar är en 
ideal lösning, med hjälp av vilken du kan förbättra transportutrustnin-
gens effektivitet, minska de kilometervisa kostnaderna och koldioxi-
dutsläppen.
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Kevyet ja laadukkaat roiskesuojat 
ja kiinnikkeet lisäävät liikenneturval-

lisuutta. Tuotteet on valmistettu 
100% kierrätysmuovista.

19

HBN
STÄNKSKÄRMAR 
OCH STÄNKSKYDD

” Ett stänkskyddssystem som förbättrar trafiksä-
kerheten är hållbart och lätt. Greenflex-stänkskärmar-
na tillverkade i återvunnen plast, Sprayflex-stänkskyd-
den, Topflex-stöden och Cupflex-fästena är stöt-tåliga 
och snabba att montera på alla fordon.”

Lätta och högklassiga stänkskydd 
och fästen ökar trafiksäkerheten. 

Produkterna har tillverkats  
i 100 % återvunnen plast.
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Fontaine-vetopöydät  
edustavat markkinoiden 
kehittyneintä tekniikkaa.

20

FONTAINE 
VÄNDSKIVOR

” Mångsidiga och pålitliga vändskivor i olika 
tappningar för olika fordonskombinationer för ökad 
säkerhet. ”

Den integrerade höjdsensorn på 
dragtappen förhindrar en felaktig och 
eventuellt farlig koppling. Mekanismen 
låser sig först när man backar fordonet 
i rätt läge och kopplingstappen är på 
rätt höjd. Traditionella låsningsmeka-
nismer för vändskivor förhindrar inte 
felkopplingar på grund av att kopplings-
tappen ligger på för hög höjd. I detta fall 
finns det en risk för att kopplingstappen 
hamnar ovanpå låsningsmekanismen och 
släpvagnen kan lossna under körningen.

Fontaine-vändskivor representerar 
marknadens mest utvecklade 

teknik.

Automatisk, justerbar smörjningsenhet 
som håller maskineriet i skick och garan-
terar att dragskivan fungerar. Trycklufts-
styrd mekanism på frigörningshandaget 
underlättar användningen.

Smörjnings-
enhet

Trycklufts- 
system

Fontaine 163CI 2” vändskiva i gjutjärn 
passar för mycket tungt bruk: 23 t / 
163 kN.

Fontaine 150SP2 pres-
sad 2” vändskiva 20 t / 
152 kN. För varierande 
transportmängder.



21

Hestal toimittaa ainutlaatuisen 
laajan valikoiman päällirakennetuot-
teita kuljetuskaluston viimeistelyyn, 

muokkaamiseen ja kuorman 
kiinnitykseen.

21

HESTAL 
PÅBYGGNADER

” Många olika slags påbyggnadskomponenter bl.a. 
låssystem, lämstolpar och takhöjningslösningar. Intelli-
genta och säkra lösningar för att fästa lasten.”

Hestal levererar ett unikt omfattan-
de utbud av påbyggnadskomponen-
ter för att fullända och modifiera 
transportutrustningen och fästa 

lasten.

Cargomaster är ett användarvänligt 
system för att säkra lasten. Systemet 
gör det snabbt och lätt att både lassa 
och lossa godset. De färdigt montera-
de bindlinorna sparar tid och gör det 
lättare att fästa lasten från marken. 
Inget klättrande upp på flaket, vilket ökar 
motivationen att fästa lasten ordentligt.
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Idem/Cargofleet-kaluston hallinta-
järjestelmät perävaunujen lisäksi 

kaikkeen kuljetusta tekevään kalus-
toon. Ohjelmistot, komponentit 

ja käyttöliittymät.

22

FMSData 
Fordonets uppgifter
Last- och paketbilar

EBSData 
EBS-information i realtid 
Släpvagnar

DoorMonitor 
Övervakning av lastutrymmet
Last- och paketbilar, släpvagnar

EcoResponse 
Uppföljning av körstilen
Last- och paketbilar

TachoInfo 
Överföring av färdskrivarens uppgifter
Last- och paketbilar

FuelMonitor 
Bränsleuppföljning för temperaturregler-
ingsanordningen
Släpvagnar 

Ibruktagande av Cargofleet-systemet: Fastställning av de funktioner som ska uppföljas, montering av tele-
matikenheten och sensorerna på fordonet och aktivering av tjänsten. Du kan med ett gränssnitt följa med 
din transportutrustning via datorn, telefonen eller surfplattan. Cargofleet-systemet uppfyller standarderna 
TAPA, ADR och EN 12830 så inga separata system behövs längre för dessa.

TempRecorder 
Temperaturlogger enligt EN 12830
Last- och paketbilar, släpvagnar

TruckNavi 
Navigation, begränsningar, trafikuppgifter, 
ankomsttider
Last- och paketbilar
TireMonitor 
Uppföljning av tryck och temperatur hos 
däcken
Last- och paketbilar, släpvagnar
BrakePadMonitor 
Uppföljning av bromsskivorna för BPW-
skivbromsar
Släpvagnar
TempMonitor 
Uppföljning av temperaturregleringsanor-
dningen
Last- och paketbilar, släpvagnar

Idem/Cargofleet-fleet management-
system inte bara för släpvagnar 
utan all utrustning som gör tran-
sporter. Program, komponenter 

och användargränssnitt.

Med hjälp av FuelMonitor (en 
uppföljningsdisplay för bränslet 
i släpvagnens temperaturregle-
ringsanordning) är det enkelt att 
säkerställa – redan före start – att 
bränslet kommer att räcka till för 
att hålla lasten vid rätt tempe-
ratur under hela transporten. 
Displayen hjälper till att undvika 
extra verkstadsbesök till följd av att 
bränslet har tagit slut.

TireMonitor (uppföljning av 
däcktryck och temperatur i realtid) 
skickar uppgifterna om ändringar i 
gränsvärdena direkt till chauffören, 
den fordonsansvarige eller servi-
ceverkstaden. Pålitliga trådlösa 
sensorer. Besparingar i däck- och 
bränslekostnaderna genast.



2323

IDEM-CARGOFLEET 
FLEET MANAGEMENT

” Idem Cargofleet erbjuder tillförlitliga tekniska lösningar och ett 
brett sortiment tjänster inom förvaltning av transportverksamheten som 
medför bästa möjliga effektivitet, säkerhet och ekonomi. Användarvänliga 
telematiklösningar gör fleet management enklare, minskar kostnaderna 
och höjer kvaliteten på enskilda transporter.”

En solenergidriven, självständig och underhållsfri tele-
matikenhet för containrar och andra transportenheter, 
med vilken man kan följa och spåra växelflak, containrar, 
släpvagnar, värdefull last och annan utrustning utan en 
direkt strömkälla.

SÄKERHET, KVALITET, EFFEKTIVITET OCH BESPARINGAR
FÖRVALTAR TRANSPORTUTRUSTNINGEN

Med hjälp av telematik är det möjligt att följa upp transporter och fordon och rapportera i 
realtid via ett gränssnitt. Uppföljning av tillryggalagda tonkilometrar, specificering av tomma och 
lastade körningar samt släpvagnsspecifika användningsrapporter ger en effektivare användning 
av utrustningen. Du kan analysera chaufförernas körstil eller fordonens skick. Till exempel kan 
du med hjälp av däcktrycksuppföljning spara i däck- och bränslekostnader och få nytta genast.
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Tillförlitliga tekniska lösningar och ett brett sortiment av tjänster


