MED HIAB HICONNECT
ÄR DU ETT STEG FÖRE

SKAPA NYA MÖJLIGHETER FÖR DIN
UTRUSTNING OCH DINA KOLLEGOR
Det är en tuff marknad och som företagare och ägare av en eller flera fordon måste
du klara konkurensen. Du står inför en utmaning när du ser den faktiska
kapaciteten hos dina Hiab-produkter.
Hiab HiConnect™ är en uppkopplad tjänst som gör
att du kan vara ett steg före med hjälp av nästa
generations intelligenta tjänster. Genom att möjliggöra
nya insikter hjälper det dig att öka effektiviteten,
produktiviteten och säkerheten ytterligare.
Med HiConnect får du realtidsinformation om din
Hiab-utrustnings drift och skick. Den praktiska och
enkla webbportalen ger dig en enastående kontroll
över dina arbeten, och möjligheten att förbättra
prestanda, säkerhet samt undvika onödig
driftsstopp är nu inom räckhåll.

HiConnect är tillgängligt för alla anslutna
produkter och som är märkta med symbolen för
uppkoppling som visas på nästa sida.
Den kostnadsfria versionen innehåller fantastiska
funktioner som en översikt över dina enheter och
information om kommande servicebehov. Det enda
du behöver göra är att registrera dig på
www.hiab.com/sv-SE/hiconnect-registration
HiConnect Premium ger dig tillgång till
information om din utrustning, översikter
över alla dina produkter och komplett
status.

Värdet du får av HiConnect
Förbättrad prestanda
Förståelse hur utrustningen har använts, var, vilka
tider och med vilken kapacitet.
• Öka driftstiden
• Förbättra produktiviteten
• Optimera tillämpning och nyttjande

Säkrare operatörer
Minimera skador genom att få information i realtid
från din utrustning.
• Minska skadlig användning
• Öka utrustningens livslängd
• Förbättra säkerheten

Kontroll över behovet av underhåll
Du kan nu enkelt se din utrustnings servicehistorik,
kommande service baserade på serviceplan och
den faktiska användningen.
• Öka utrustningens livslängd
• Optimera behovet av service
• Undvik oväntat driftstopp

Förhindra olyckor
orsakade av felaktig
användning av utrustning.

Öka operatörens
effektivitet och förhindra
felaktig användning av
utrustningen.

Spåra din utrustning i
realtid.

Förhindra oväntat
driftstopp på grund av
skadligt användande.

Verkligt exempel

Bra

Medel

Dålig

Kostnad per leverans
Kostnad per minut
Kostnad per månad
Tomgång per besök
Felaktigheter och aviseringar

Faktisk sammanfattning av för ett stort europeiskt
lastbilsföretag gällande användning och förarnas kapacitet En
djupare analys av uppgifterna gör det möjligt att rikta och
påverka förarens beteende för att skapa betydande
kostnadsbesparingar och undvika potentiellt farliga
situationer.
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Effektivitet + säkerhet + jämnhet

I detta specifika fall beräknades det att om man höjde
alla förare till en god/högre nivå skulle man nå till en
kostnadsbesparing på 3,1 miljoner euro samt en årlig
minskning av koldioxidutsläppen på 800 ton.

Hur fungerar det:
Sensorer samlar in information om när och hur förare
och utrustning fungerar. Data skickas till och lagras i en
molntjänst.
Informationen kan enkelt nås via din dator eller mobil
med uppdateringar i realtid.
Användare kan se plats och statusen för utrustningen
och vad deras operatörer gör.
Informationen visas i ett lättförståeligt format, vilket
hjälper till att förstå hur utrustning och operatörer
presterar.
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Uppgifterna används sedan för att vidta åtgärder för att
förbättra säkerhet, effektivitet och produktivitet.
Fordonsflottor kan se när utrustning kan behöva service
och planera i enlighet med det för att minimera driftstopp.
HiConnect hjälper till att bestämma utrustningens nyttjas
mer effektivt samtidigt som bränslekostnaderna minimeras.

För att lära dig mer, besök
hiab.se

BUILT TO PERFORM
Hiab är en världsledande leverantör av utrustning,
intelligenta tjänster och smarta uppkopplade lösningar
för vägburen lasthantering. I Hiabs utbud av klassledande lasthanteringsutrustning ingår HIAB, EFFER och
ARGOS styckegodskranar, LOGLIFT och
JONSERED skogs- och återvinningskranar, MOFFETT
och PRINCETON påhängstruckar, MULTILIFT lastväxlare och ZEPRO, DEL och WALTCO bakgavellyftar.
Som branschpionjär med 75 års erfarenhet vill Hiab
vara sina kunders förstahandsval och partner, och
bidra till att forma framtiden för intelligent lasthantering.
hiab.com

hiab.com

Hiab är en del av Cargotec Corporation.
cargotec.com
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