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TrUcONNecT® remote Services 
REMOTE MONITORING AND REPORTING



konecranes
truvIew för lyfttruckar

TrUcONNecT® remote Monitoring and reporting ger dig data om 
faktisk användning som hjälper dig optimera underhållsåtgärder 
och kontrollera att underhållet är i nivå med användningen. 
Med hjälp av informationen kan du tryggt planera dina åtgärder 
och fatta informerade beslut om investeringar i underhåll och 
produktivitet.

TrUcONNecT® remote Monitoring and reporting 
remote monitoring and reporting ger dig fakta om den faktiska 
krananvändningen genom en fjärranslutning. vi ger dig data 
som kan hjälpa dig att öka användningssäkerheten i din 
utrustning, optimera dina underhållskostnader och planera dina 
moderniseringsbehov med större tillförsikt baserat på den faktiska 
användningen. 

remote monitoring and reporting hjälper dig också att optimera 
användningen av utrustningen genom att identifiera moment där 
utbildning av operatörerna kan öka säkerheten och produktiviteten 
på arbetsplatsen.

en mängd driftdata om faktisk utrustningsanvändning samlas 
in regelbundet på konecranes remote data center. du kan 
få lättolkade grafiska rapporter på begäran eller efter ett 
förutbestämt schema till din e-postadress med information om: 

•	Säkerhet	 
(t.ex. överbelastningar, nödstopp, lyftöverhettningar) 

•	Driftstatistik	 
(t.ex. starter av lyftmotor, arbetscykler, drifttimmar) 

•	Livslängd	 
(t.ex. lyftbroms, lyftmaskineri, lyftkonstruktion)

TrUcONNecT® remote Monitoring and  
reporting with Safety Alerts 
som ett komplement till fjärrövervakning 
och rapportering kan du få ett riktat 
urval av säkerhetsrelaterade data (t.ex. 
överbelastningar, överhettningar) med e-post 
och/eller sms strax efter att händelsen 
inträffat så du snabbt kan vidta de åtgärder 
som behövs. 

FRAMTIDENS 
UNDERHÅLL 
REDAN IDAG

syftet med denna publikation är att tillhandahålla allmän information. konecranes förbehåller 
sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra eller upphöra med häri 
refererade produkter och/eller specifikationer. denna publikation får inte uppfattas som en 
uttrycklig eller underförstådd garanti från konecranes sida, inklusive men ej begränsat till någon 
underförstådd garanti eller säljbarhet eller lämplighet för ett bestämt ändamål.

konecranes
trucOnnect® remote services



PLANERA	FRAMTIDA	ÅTGÄRDER	MED	BÄTTRE	
INFORMATION
TrUcONNecT® remote Monitoring and reporting 
•	Du	får	bättre	information	om	utrustningens	säkerhet,	driftstatistik	och	

livslängd. Informationen hjälper dig att fatta bättre beslut och öka din 
produktivitet. 

•	Du	får	regelbundna	rapporter	online	om	utrustningens	användning	
antingen på begäran eller per e-post enligt ett förutbestämt schema. 

•	Du	kan	lägga	till	Safety	Alerts	i	rapporterna	och	få	ett	riktat	urval	av	
säkerhetsdata strax efter att händelsen inträffat.
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konecranes är en världsledande koncern av lyftföretag, lifting Businesses™. vi tillhandahåller 
lyftutrustning och service som bidrar till att produktiviteten ökar inom många olika industrier. 
företaget är noterat på nasdaQ OmX Helsinki (symbol: kcr1v). Inom företaget arbetar 
över 11 500 anställda på mer än 600 orter i nästan 50 olik länder. därför har vi de 
resurser och den teknik och beslutsamhet som behövs för att uppfylla vårt löfte om att ge 
affärsverksamheten ett lyft, lifting Businesses™.

© 2012 konecranes. alla rättigheter förbehålls.  
"konecranes", "lifting Businesses" och   är registrerade varumärken som tillhör konecranes.
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www.konecranes.se


