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DRAADLOOS BEHEER VAN UW BEDRIJFSMIDDELEN
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VERGROTEN, VERKLEINEN, CONSTANT HOUDEN, OPTIMALISEREN – 
KIJK WAT UW MACHINEPARK DOET MET HYSTER TRACKER
DE OPLOSSING: DRAADLOOS BEHEER VAN BEDRIJFSMIDDELEN
Til uw machinepark naar een hoger plan met draadloos beheer van uw bedrijfsmiddelen van Hyster®. Hyster Tracker biedt 

volledig draadloos machineparkbeheer, waarmee u de efficiëntie van uw machinepark verhoogt, de prestaties van de 

bestuurder verbetert, uw CO2-voetafdruk beperkt en uw totale kosten voor materials handling verlaagt. 

UW TOTALE BEDRIJFSKOSTEN IN EEN ANDER LICHT
Als u weet wat uw totale bedrijfskosten (Total Cost of Ownership”, TCO) zijn, weet u meer dan alleen wat de 

eigendomskosten van uw bedrijfsmiddelen zijn. U kunt het kostenbeheer van uw vorkheftrucks, machinepark en mensen 

verbeteren door uitgebreide controle en rapportage van de bedrijfskosten voor onder meer contracten, onderhoud, 

aanschaf en arbeidskosten (wanneer gegevens over bestuurderstoegang zijn geactiveerd). U kunt de bedrijfskosten 

per vorkheftruck, machinepark en locatie bekijken en analyseren. U profiteert van meer kennis over het daadwerkelijke 

gebruik en de kosten van het machinepark, zodat u het maximale uit uw vorkheftrucks kunt halen. 

EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT BEGINT MET KENNIS VAN UW TRUCKS
Met de op afstand beschikbare urenteller / gebruiksrapporten hebt u toegang tot de gegevens en rapporten die het 

gebruik van individuele vorkheftrucks tot volledige machineparken laten zien. Met deze gegevens kunt u de omvang, 

samenstelling en locatie van uw machinepark optimaliseren voor een maximale productiviteit en minimale stilstandtijd. 

Met Hyster Tracker ziet u precies wat u moet zien, zodat u het juiste machinepark voor uw werkzaamheden hebt, voor 

maximale productiviteit en efficiëntie. 

BETERE PRESTATIES VAN UW BESTUURDERS EN VOLTOOIING VAN CONTROLELIJSTEN
Het maakt niet uit of u uw machines hebt aangeschaft of least, het is hoe dan ook een flinke investering. Een investering 

die moet worden beschermd tegen misbruik, verwaarlozing en onbevoegd gebruik. Met een impactsensor, tracker voor 

preventief onderhoud en toepassingen voor toegangscontrole helpt Hyster Tracker u met betere bestuurdersprestaties 

via impactwaarschuwingen, het volgen en beheren van onderhoud, en beperkingen van de vorkheftruckbestuurder 

(als toegangscontrole is ingeschakeld). De optie Hyster Tracker zorgt aan de hand van specifieke, door de sector 

goedgekeurde controlelijsten dat de vorkheftruck pas kan worden gebruikt als de bestuurder de controlelijst(en) heeft 

ingevuld. Het biedt u gemoedsrust, 24 uur per 

dag en voor uw hele machinepark, ongeacht 

waar de vorkheftrucks zich bevinden. We 

weten zeker dat u alle vorkheftrucks van uw 

machinepark met deze functie wilt uitrusten 

zodra u de rapporten ziet over uw Hyster®-

apparatuur.
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HANDIG TOEGANG TOT GEGEVENS OVER UW MACHINEPARK MET HET 
HYSTER TRACKER-INTERNETPORTAAL
 
TOEGANG VIA INTERNET EN KEUZE UIT DRIE BEHEERNIVEAUS
Het Hyster Tracker-portaal is toegankelijk via desktopcomputer, laptop of tablet – overal waar u een internetverbinding hebt – 

en u ziet elke vorkheftruck in uw machinepark die met de compacte en robuuste telemetriemodule is uitgerust. Het systeem 

communiceert via een mobiele of wifi-verbinding met ons beveiligde Hyster Tracker-portaal. Machineparken met machines 

van verschillende merken vormen geen probleem, ook vorkheftrucks die niet van Hyster® zijn kunt u met dezelfde technologie 

uitrusten. 

Een speciaal dashboard voert de gegevensanalyse uit en biedt duidelijke, overzichtelijke en interactieve rapporten voor de 

beoordeling van de prestaties, efficiëntie en bestuurdersprestaties van het machinepark.

Dankzij drie beheerniveaus, variërend van draadloze controle, draadloze toegang tot draadloze verificatie, hebt u uw het 

beheer van uw bedrijfsmiddelen op aangepast niveau onder controle.
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Equipment Event Date Operator 
(Card Number)

Critical Lock Out Event
Name

Product ID : 1041 14 DEC 2012 15:16:28 Don White (0) Yes No No DTC

Asset ID : Asset 1000 14 DEC 2012 14:17:05 Don White (0) Yes No No DTC

Service ID : Service 1000 14 DEC 2012 14:17:03 Don White (0) No No No DTC

Truck 435 14 DEC 2012 14:17:03 Don White (0) Yes No No DTC

07 DEC 2012 15:08:48 Don White (0) Yes No No DTC

List 
Events

Shut 
Down

Event 
Status

€9,076.25

€823.25

€1,492.00

€623.00

Loon bestuurder:

Overig:

Onderhoud:

Aanschaf:
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DRAADLOZE CONTROLE

URENTELLER OP AFSTAND/GEBRUIK BIJHOUDEN
Bekijk en beheer de belangrijkste prestaties per vorkheftruck, machinepark en locatie.

De toepassing Usage Tracking (gebruik bijhouden) kan rapporten opstellen die het gebruik 

aantonen van individuele vorkheftrucks of complete machineparken. Deze berekeningen zijn 

gebaseerd op de urenteller met door de gebruiker opgegeven intervallen zoals per dienst, 

dag of andere periodes. Er kunnen eenvoudig overzichten met vergelijkingen van het gebruik 

tijdens diensten worden opgesteld en bekeken voor een waardevol inzicht in gelokaliseerde 

prestatieniveaus.

STORINGSCODES BIJHOUDEN
Op CAN gebaseerde storingscodes volgen en afhandelen.

Het bijhouden van storingscodes kan zo worden ingesteld dat er een e-mail met de 

storingscode voor een specifieke vorkheftruck wordt verstuurd. De storing kan worden 

opgeslagen voor onderzoek bij de volgende onderhoudsbeurt, kan waar gewenst naar u en de 

dealer worden gestuurd om nader te onderzoeken bij een volgende onderhoudsbeurt of kan 

worden gebruikt om een aanvraag in te dienen om direct te worden verholpen.

IMPACTSENSOR
Botsingen vastleggen, weergeven en registreren in het logboek.

Met de optie Rapid Messenger kunt u meldingen ontvangen via e-mail en het portaal als er 

een botsing heeft plaatsgevonden die de ingestelde G-kracht overschrijdt. De gegevens die 

worden geregistreerd en gerapporteerd, zijn het ID van de vorkheftruck, bestuurders-ID (waar 

voorzien), het serienummer van de machine en gegevens over de botsing, waaronder de tijd, 

de richting van de botsing en de kracht.

BEDRIJFSKOSTEN
Al uw kosten in één oogopslag – bekijk uw echte bedrijfskosten.

Afhankelijk van het automatiseringsniveau van het beheer kunnen de kosten voor 

de vorkheftruck automatisch en/of handmatig worden ingevoerd voor uitgebreide 

bedrijfsrapportages per vorkheftruck, machinepark en locatie. Aanschaf, onderhoud en 

bestuurderskosten kunnen worden opgeteld en bekeken als kosten per uur, dag, week, 

maand of jaar, binnen een door de gebruiker gespecificeerd datumbereik. Enkele of meerdere 

vorkheftrucks kunnen waar nodig voor rapportage en beheer worden gegroepeerd.

PM TRACKER
Op afstand bekijken en beheren van apparatuuronderhoud, allemaal via het 

Hyster Tracker-portaal.

Selecteer en bekijk onderhoudstypes, stel onderhoudsintervallen in en ontwikkel een volledig 

preventief onderhoudsprogramma op maat, allemaal gebaseerd op de werkelijke gebruiksuren. 

Onderhoudsgeschiedenis en geplande onderhoudswerkzaamheden kunnen per vorkheftruck en 

machinepark worden bekeken en beheerd. Complete gegevens voor preventief onderhoud zijn 

waar nodig beschikbaar via de portaalinterface.
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TOEGANGSCONTROLE
Voorkom onbevoegde toegang door ongetrainde bestuurders.

Het systeem voor draadloos beheer op de vorkheftruck kan worden 

ingesteld om toegang tot de machine door ongetrainde bestuurders 

te voorkomen. De bestuurdersgegevens worden ingevoerd via het 

internetportaal en bevatten informatie over de bestuurder, badge-

identificatienummer en vervaldatum van de training.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Bespaar energie als de vorkheftrucks niet worden gebruikt.

Wanneer deze optie is ingeschakeld,worden de werkzaamheden van de 

vorkheftruck en aanwezigheid van de bestuurder gedetecteerd en wordt 

er om uitschakeling gevraagd als de vooraf ingestelde parameters voor 

inactiviteit worden bereikt. Als uw bedrijf meedoet aan een energie-

audit of programma voor het verlagen van de CO2-voetafdruk, dan biedt 

dit gedocumenteerde energiebesparingsinitiatief duidelijk bewijs dat de 

vorkheftrucks aan de vereisten voldoen.

DRAADLOZE VERIFICATIE
PAKKET VOOR DRAADLOZE TOEGANG, PLUS CONTROLELIJST VÓÓR DE DIENST 
VAN DE BESTUURDER

CONTROLELIJST VÓÓR DE DIENST VAN DE BESTUURDER
Zorgt ervoor dat de bestuurders de verplichte controlelijsten invullen 

voordat ze de vorkheftruck gebruiken. 

Controlelijsten kunnen direct in de Hyster Tracker-eenheid worden 

geprogrammeerd, met volledige zichtbaarheid via het portaal. Uw 

bestuurders worden automatisch aangespoord om alle vereiste controles 

te doorlopen voorafgaand aan het opstarten en gebruiken van de 

vorkheftruck.

DRAADLOZE TOEGANG
PAKKET VOOR DRAADLOZE CONTROLE, PLUS TOEGANGSCONTROLE EN 
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Functies
 ■ Controle van trucks via internetportaal

 ■ Urenteller op afstand/gebruik 
bijhouden

 ■ Bijhouden van de storingscodes

 ■ Impactsensor

 ■ Bedrijfskosten

 ■ PM tracker

 ■ Toegangscontrole voor bestuurders 
(met toegangskaart)

 ■ Uitschakeling bij onbewaakt 
achterlaten en/of geen werking

Functies
 ■ Controle van trucks via internetportaal

 ■ Urenteller op afstand/gebruik 
bijhouden

 ■ Bijhouden van de storingscodes

 ■ Impactsensor

 ■ Bedrijfskosten

 ■ PM tracker

 ■ Toegangscontrole voor bestuurders 
(met toegangskaart)

 ■ Uitschakeling bij onbewaakt 
achterlaten en/of geen werking

 ■ Checklist vóór de dienst van de 
bestuurder



BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN HYSTER TRACKER

DRAADLOZE 
CONTROLE

DRAADLOZE 
TOEGANG

DRAADLOZE 
VERIFICATIE

URENTELLER OP AFSTAND

BIJHOUDEN VAN DE STORINGSCODES

IMPACTSENSOR

BEDRIJFSKOSTEN

TOEGANGSCONTROLE

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

CONTROLELIJST

VOLGEN VAN PERIODIEK ONDERHOUD
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@ fwww.hyster.eu infoeurope@hyster.com /HysterEurope @HysterEurope /HysterEurope

HYSTER  is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie en in bepaalde andere rechtsgebieden.    

Hyster behoudt zich het recht voor de producten zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. Let op: afgebeelde heftrucks kunnen optionele apparatuur bevatten. 

Een divisie van NACCO Materials Handling Limited.

HYSTER EUROPE 
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Engeland. 
Tel: +44 (0) 1276 538500

TECHNOLOGIE MET ONDERSCHEID – ONZE DEALERS

Bij Hyster® zijn we er trots op dat we meer zijn dan een fabrikant van 

vorkheftrucks. Via ons dealernetwerk is Hyster ook machineparkbeheerder, 

leverancier van onderdelen, kapitaalspecialist en opleider. Wanneer het om 

vorkheftrucks gaat, zijn de Hyster®-dealers sterke partners.

Hyster Tracker en uw plaatselijke dealer van Hyster®-vorkheftrucks 

beschikken over de ervaring en technologie waarmee u de prestaties, werking 

en kosten van uw machinepark kunt optimaliseren. Onze dealers en hun 

mensen zijn ons beste bedrijfsmiddel. Het zijn professionals die uw bedrijf 

begrijpen, die u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste vorkheftruck 

en die u ook na de aanschaf ondersteunen met volledig uitgeruste 

servicevoertuigen zodat u bij problemen snel wordt geholpen.

Voor eigenaren en bestuurders van Hyster-apparatuur is Hyster Tracker 

de enige draadloze oplossing voor beheer van uw bedrijfsmiddelen die is 

ontworpen en wordt ondersteund door Hyster®, voor nieuwe machines en 

voor andere vorkheftrucks van uw machinepark. Gemengde machineparken 

zijn geen probleem. Uw Hyster®-dealer kan u de optie bieden om 

vorkheftrucks die niet van Hyster® zijn uit te rusten met de technologie 

van Hyster Tracker zodat u een oplossing voor uw hele materials handling-

machinepark hebt.

Met Hyster Tracker en het sterke Hyster®-netwerk van onafhankelijke 

vorkheftruckdealers met hun service en ondersteuning kan uw machinepark 

optimaal en met lagere bedrijfskosten presteren.


