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SOPIMUS

LASKU

TUKI

TIETOKANTA

WEB PORTAALI

cargofleet Truck + Trailer - yhdistelmä luo synergiaetuja. Auton ja perävau-
nun linkittäminen luo läpinäkyvän analyysin kuljetuksista. Tämän seurauk-
sena on aina selvää, mikä auto on kytketty perävaunuun kiinni. Yhdistetty 
analyysityökalu tuo selvästi esille järjestelmän edut kuljetusyritykselle.

YHDISTÄ KAKSI YHDEKSI

1=

temprecorder 

Lämpötilatallennin, sertifioitu EN 12830 Class 1. 
Kaikkia lämpötilatietoja voidaan lukea missä ja 
milloin tahansa. Data arkistoidaan 18 kuukautta. 
Hälytykset aktivoituvat kun asetusarvot ylittyvät. 

tirecontrol

Jatkuva rengaspaineen- ja lämpötilanseuranta. 
Mahdollistaa hälytysraja-arvojen asettamisen 
järjestelmään, kun raja-arvot ylittyvät, lähettää 
järjestelmä hälytyksen ennalta valittuun yhteys- 
tietoon. Vähentää rengas- ja polttoainekuluja.

TLogMobile

Tehokas Android sovellus jolla hallinnoidaan 
kuljetuksia, navigointia ja seurataan kuljetuksen 
tilaa. Kriittiset hälytykset heti kuljettajalle kun 
raja-arvot ylittyvät (TPMS, EBS, COOL). Mah-
dollistaa viestiyhteyden kuljettajan ja pääkontto-
rin välillä.

loadprotect

Kuljetustilan lukitusratkaisu: Seuraa lastaus- 
ja purkuaikoja ja tallentaa ovitila muutokset. 
Tapahtumat dokumentoidaan ja niitä voi käyttää 
milloin tahansa. Kuorman turvallisuus on paras 
mahdollinen.

fuelinfo

Ratkaisu polttoainemäärän seurantaan perävau-
nussa. Raportoi polttoainemäärän muutoksesta. 
Mahdollisuus LED-näyttöön perävaunussa.

solarpower

Itsenäinen seurantayksikkö arvokkaiden kul-
jetusyksikköjen suojaksi (esim. kontit) jotka 
seisovat pitkiä aikoja. Etäluku mahdollisuus ja 
integroitu aurinkokenno pitää laiteen aktiivisena 
ilman ulkoista virtalähdettä pitkiä aikoja.

CARGOFLEET TRAILER VAIHTOEHDOT

TRAILER

Telematiikkajärjestelmä kuljetuksiin ja logistiikkaan

 » Paikannus ja seuranta

 » Laadun valvonta ja turvallisuus

 » Tekninen tarkastelu ja taloudellisuus



Kytkentätiedot 
Ajoneuvo- ja 
perävaunutun-
nistaminen

Reaaliaikaista EBS 
tietoa

Tietojen arkistointi ja 
analysointi

Ovitilatiedot

Näyttää, taltioi ja 

hälyttää tarvittaessa kun ovi 
auki/kiinni

GPS / GLONASS  
paikannus

Liitäntä kylmäkoneisiin / 
lämpötilanrekisteröinti-
laitteisiin

Täydelliset kylmäkonetie-
dot 

Seuraa rengaspaineita 
ja lämpötilojar

Paikannus
Seuranta

EBS tiedot
Kytkentätiedot

Ovitilat
Aluerajat

+ +
BASIC paketti

Lämpötilahistoria
Hälytykset

Kylmäkoneen tiedot
Arkistointi 18kk

BASIC paketti

Yksilölliset asiakaskoh-
taiset ratkaisut

BASIC COOL PROJECT

Järjestelmä ja laitteistovaatimukset: cargofleet paketin kaikkien toimintojen käyttäminen edellyttää  TControl 
–laitteiston ja ohjelmiston liittämistä järjestelmään.

PAKETIT TRAILERS-PALVELULLE

Laskelmat + Raportit

Valinnaiset toiminnot

Reittianalyysi

 TEHOKKUUS

 » Tehokas kalustonkäyttö ja hallinta 

 » Reaaliaikainen kuljetusten seuranta

 » Vähentää tyhjänä ajoja ja seisonta-aikoja

 » Pienempi polttoaineenkulutus, vähemmän kuluja 

kalustolle

 » Lyhyempi etsintäaika sopivalle kuljetuskalustolle

        LAATU

 » Lisää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa kuljetuksen 

turvallisuutta

 » Helppo yhdistää muihin työjärjestelmiin 

 » Täydellinen laadunvalvonta ja dokumentointi

 » Reaaliaikainen seuranta kriittisiin pisteisiin (kylmä-

kone), mahdollista käyttää 2-tie ohjausta

 » Virheiden ennaltaehkäisy toimitusten aikan

    DOKUMENTOINTI

 » Todisteet suorituskyvyistä ja lämpötiloista 

 » Ajoajat ja lepoajat

 » Reitit, käyttökustannukset ja ajokäyttäytyminen

 » Valvoo kuluvia osia: jarrujen ja renkaiden tila

 » Käyttöanalyysi vertailut koko kalustosta

        YHDISTÄÄ KAKSI YH-
DEKSI

 » Täydellinen kokonaisuus kalustotelematiikassa

 » Yksi portaali

 » Kaikki tarvittava tieto yhdessä tietokannassa

 » Sopimus, lasku, tuki, kaikki yhdestä paikasta

 » Yksi analyysi kuljetusyhdistelmästä (kuorma-auto 

ja perävaunu)

Liitettävissä johtaviin EBS -järjestelmiin ja Kylmäkoneisiin

EDUT CARGOFLEET TRAILER 
KÄYTÖSTÄ

Nopea, joustava ja ajallaan – Tämä on sitä, mitä asiakkaat odottavat sinulta kuljetusyrityksenä. 
Idem telematics Cargofleetin avulla täytät helposti vaatimukset. Lähetyksestä laskutukseen: 
Työnkulku on helpompaa, selkeämpää ja kustannustehokkaampaa.

cargofleet Trailer mahdollistaa Sinulle selkeän yleiskuvan kuljetuksistasi:

 » Reaaliaikainen paikannus, seuranta

 » Lastaus- ja purkausajan seuranta sekä pysähdyksissä oloaika seuranta 

 » Hälytysten hallinta kriittisiin tapahtumiin

 » Todistettava näyttö täydellisestä kylmäketjukuljetuksesta asiakkaalle

 » Kuorman seuranta ja valvonta, takaa korkean laadun arvokuljetuksiin

 » Valvomalla teknisiä komponentteja, voit ennakoida huollontarpeet

Huippulaatua kuljetuksiin


