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Yale Vision
A solução completa em telemetria para gerenciamento de 
frota de empilhadeira
Nossa solução em telemetria baseada em nuvem fornece uma visão prática proporcionando a 
você uma análise minuciosa de suas operações dia a dia assim possibilitando que sua equipe 
trabalhe de forma mais inteligente.

A Yale Vision pode ajudar a:
• Promover segurança e adequação normativa 

• Aumentar a transparência operacional 
•  Proporcionar oportunidades de redução 
 de custos

O Aplicativo Móvel para notificações de alerta 
em tempo real



Bateria Vision
Fornece dados analíticos  
tais como:

 • Estado de carga 

 • Níveis de eletrólito 

 • Temperatura 

 • Índices de equalização

*Pode-se usar como um produto autônomo

Identificações de 
Funcionários - 
Distanciamento Social
 • Identificações vibram em 

1,83 m da outra 

 • Recarga remota
 • Sem há necessidade de 

infraestrutura  

*Produto autônomo

Sensor de Carga
 • Hábitos de levantamento 

de frota 

 • Alertas de sobrecarga 

 • Taxas de elevação com 

carga / sem carga 

 • Perfis analíticos de carga

Câmera de Impacto
 • Visibilidade frontal e traseira 

 • Registra casos de impactos 

críticos  com vídeo de Alta 
Definição (HD) de qualidade 
(três minutos antes e após o 
impacto)

 • Capacidade de gravação entre 
32-128GB (50-200 eventos)

Monitoramento remoto
Índices de uso de 
equipamentos

Detecção de impacto

Rastreamento de 
código de falha

Notificações via email

Localização & 
rastreamento por 
GPS  
(somente celular)

Para saber mais, acesse o site ou ligue 0800 200 0060
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Produtos extras

Nível 1

Verificação remota
Checklist de pré-turno

Características de Desempenho Interativos:
•	 Display medidor de uso

•	 Velocidade (na maioria das 
empilhadeiras Yale)

•	 Acesso ao teclado

•	 Sequência de contagem 
regressiva

•	 Acesso concedido e 
envio de mensagem negada

Nível 3

Acesso remoto (wireless)
Controle de Acesso 
do Operador

Paralisação de 
inatividade

Rastreamento de 
permissão do operador

Bloqueio contra 
impacto
•	 Contagem regressiva de tempo
•	 Parada de Emergência

Nível 2


