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Yale Vision proporciona gerenciamento de frota em tempo real aos gestores que 
precisam de decisões mais atualizadas. A solução oferece painéis gráficos e sistemas 
analíticos fáceis de usar transformando os dados em percepções práticas que garan-
tem uma maior eficiência, desempenho e tranquilidade.  

Os gerentes podem equipar, virtualmente, qualquer peça móvel do equipamento com 
Yale Vision e acessar o portal baseado em nuvem 24/7 para uma visibilidade com-
pleta da frota por meio de seu celular, tablet ou computador - qualquer dispositivo 
compatível com a internet. Alertas instantâneos automatizados munem operadores e 
gerentes com informações que precisam para solucionar quaisquer problemas a me-
dida que surgem, ajudando a melhorar a segurança, otimizar serviços de manuten-
ção, melhorar a utilização de equipamento e muito mais. O portal de telemetria Yale® 
pode ser acessado por visitar yale.com ou por baixar o Aplicativo Yale Vision Mobile.

Total 

visibilidade 
da frota 
para ajudar a melhorar a 
eficiência e reduzir custos
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Yale Vision pode ajudar a melhorar a segurança, por estimular os operadores a aderirem 
as melhores práticas e proporcionar o gerenciamento para o entendimento de problemas e 
implementação de soluções inteligentes. Nossos sistemas de monitoramento rastreiam o uso 
do operador para que possam relatar o que está provocando dano que pode ser evitado e usar 
treinamento de segurança adicional.

Você mesmo pode direcionar os problemas de segurança antes que surjam por monitorar 
o equipamento em tempo real, programando a manutenção preventiva e desativando 
empilhadeiras que não estão sendo usadas.
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Detecção de Impacto 
O sistema de detecção de colisão antecipada envia alertas de impacto em tempo real, 
possibilitando o gerenciamento para identificação e direcionamento dos operadores e 
localizações suscetíveis a impactos.

Bloqueio Contra Impacto 
Protege o equipamento contra retorno antecipado a operação após um evento de impacto 
crítico.

Acesso do Operador 
Apenas operadores com permissão e treinamento adequado pode acessar o equipamento e 
rastrear a validade de desempenho e treinamento para cada operador via o portal Yale Vision.

Segurança

os torna mais 
inteligente 
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A Yale Vision oferece uma variedade de funções automatizadas para obter as informações 
certas para as pessoas certas, sem etapas extras necessárias, tornando o gerenciamento de 
frota mais fácil, mais eficiente e mais eficaz. 

Diagnóstico do Equipamento
Ativa chamadas de serviço automatizadas via motor, transmissão, monitoramento de sistema 
hidráulico e elétrico, otimização da manutenção, aumentando o tempo de atividade e 
prolongando a vida útil do equipamento.

Yale Battery Vision
Economiza energia, custos mais baixos e reduz o desgaste desnecessário do equipamento 
por automaticamente desativar alguma empilhadeira em que o operador fique ausente por um 
período de tempo específico. 

Paralisação por Inatividade 
Otimiza, não apenas sua frota de empilhadeira, mas as empilhadeiras elétricas que dependem 
da Yale Battery Vision, uma solução em telemetria autônoma desenvolvida para ajudar a 
otimizar a manutenção, recarga e vida útil da bateria.

Serviço otimizado. 
Vida útil estendida 
do equipamento
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Percepções baseadas em dados da Yale Vision pode auxiliar a ajustar o tamanho e 
a composição da frota, visando ter as quantidades certas dos equipamentos nos fluxos de 
trabalho corretos, tudo apoiado por dados de utilização específicos do local do mundo real.  

Análise de Utilização
Observe as visualizações em tempo real de cada empilhadeira em sua frota, incluindo dados de 
utilização, disponibilidade, recarga e manutenção.

Utilização Ativa 
Otimiza processos de trabalho e amplia a produtividade por entender os pontos fortes de 
operadores e equipamento.

Localização por GPS 
Obtêm dados de localização em tempo real para monitorar atividades da empilhadeira e 
identifica áreas suscetíveis a tráfego lento ou impactos. 

Sensor de Carga 
Aumenta a visibilidade em horas produtivas, decifrando entre, quando os operadores estão 
transportando cargas versus deslocamento com garfos vazios.

Insights
No armazém e fluxo de trabalho 
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Yale Vision registra dados 
de cada unidade em campo 
e as carrega automatica-
mente nos servidores na 
nuvem

Yale Vision entrega dados 
da nuvem para qualquer 
dispositivo compatível em 
qualquer lugar do mundo

Yale Vision fornece um 
painel gráfico e portal 
amigável com relatórios mé-
tricos detalhados, acessível 
em qualquer dispositivo 
compatível.

Passo 1 Passo 2 Passo 3

Gerenciamento de frota Yale
Reforce seu Gerenciamento de Frota Yale com Yale 
Vision, desenvolvido para ajudar proprietários de 
frota a melhor compreender as métricas chaves 
para grandes frotas, fornecendo um quadro mais 
completo de onde as melhorias podem ser realiza-
das.



7

Leitora de Cartão 
Controla quem está aces-

sando seu equipamento por 

exigir que os operadores 

passem o crachá antes de 

dar a partida

Módulo de Controle 
O checklist de pré-turno 

possibilita a adequação 

consistente e eficiente com 

as exigências da empresa e 

requisitos regulatórios

Melhora 

conformidade 
regulatória

Mantém a conformidade regulatória com os checklists de segurança digitais no início de cada turno, restringindo a 
operação da empilhadeira até a conclusão e armazenamento automaticamente de resultados no portal Yale Vision, 
oferecendo a visibilidade completa e acesso fácil para se adequar aos dados.

Isto ajuda eliminar o preenchimento automático que todos sabemos que pode ocorrer em seu aplicativo. Não 
precisa coletar e arquivar checklists - as ferramentas de relatório torna simples e fácil extrair informações de checklist 
referentes ao dia, a empilhadeira ou operador específico em minutos. Nunca mais papel, nem complicações.
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O desempenho da empilhadeira poderá ser afetado pelo estado do veículo, como está equipado e a aplicação. Consulte seu Revendedor de Empilhadeira Industrial Yale® seo quaisquer das informações mostradas for importante para sua aplicação.

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. CERTIFICAÇÃO: As empilhadeiras Yale  atendem as exigências de projeto e construção da B56.1-1969, de acordo com a OSHA Seção 1910.178(a)(2) e também estão em conformidade com a revisão da 

B56.1 em vigência no momento da fabricação. 

 Classificada pelo Underwriters Laboratories, Inc. somente quanto a risco de incêndio e choque elétrico para empilhadeiras industriais Tipo E.
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Para mais informações, ou encontrar seu distribuidor Yale® mais próximo, visite o site Yale.com.


