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Benut de voordelen van productiviteit op basis 
van gegevens en breng uw activiteiten naar het 
volgende niveau met Yale Vision draadloos 
vlootmanagement.  
Interactieve dashboards en rapportage geven u het inzicht dat u nodig heeft om uw 
vloot efficiënt in te zetten, prestaties van chauffeurs te verbeteren, uw koolstofvoetafdruk 
te verminderen en de kosten van algemene materials handling te verlagen.

Directe waarschuwingen informeren u in real-time over cruciale gebeurtenissen en 
helpen u snel problemen op te lossen die de productiviteit kunnen beïnvloeden. 

Open het beveiligde cloudgebaseerde portaal vanaf elk apparaat met internetverbinding 
of gebruik de mobiele app om in contact te blijven met uw rijdende vloot. 

www.yalevision.com 

Verhoog de efficiëntie en verlaag de kosten met een

volledig overzicht van 
de vloot en chauffeurs
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Botsingdetectie 
en -uitschakeling
Geavanceerde botsingsdetectie en  
real-time waarschuwingen verbeteren  
het veiligheidsbewustzijn van de vloot en 
verminderen schade. Door de uitschakeling 
bij botsingen wordt de apparatuur beschermd 
tegen voortijdige herinschakeling na een 
kritische impact.

Toegangscontrole voor  
de chauffeurs
De telemetrie-eenheid biedt chauffeurs een 
overzicht van gebruikerstoegang alvorens 
de truck te starten.

Verbeter de

Bescherm uw medewerkers en 
eigendommen door onbevoegd gebruik 
van uw trucks te voorkomen en 
compliance met de pre-shift checklist. 

Yale Vision moedigt chauffeurs aan om volgens best 
practices te handelen en biedt uw chauffeurs gegevens 
om operationele kwesties beter te begrijpen.

Pre-shift checklists
Verwijder papieren checklists en verbeter de 
conformiteit met digitale pre-shift checklists. 
Chauffeurs zijn verantwoordelijk om alle 
vereiste controles te doorlopen voordat de 
heftruck wordt opgestart en gebruikt.

veiligheid van de site
en compliance van chauffeurs
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Volg de prestaties van apparatuur om 
problemen voor te zijn. Yale Vision 
helpt u om het onderhoudsschema  
te stroomlijnen, energie te besparen 
en onnodige slijtage van apparatuur 
te beperken.

Optimaliseren

uitrusting
prestaties

Apparatuurdiagnostiek
Maximaliseer de uptime via waarschuwingen 
voor de motor, transmissie, hydraulische en 
het elektronische systeem op Yale-apparatuur 
voor een snellere foutdiagnose.

Monitoren van  
periodiek onderhoud
Volg en plan het onderhoud om de planning 
van de service te vergemakkelijken en de 
uitvaltijd te minimaliseren.

Uitschakeling bij  
geen activiteit
Bespaar energie en verlaag de kosten door 
elke heftruck die niet binnen een bepaalde tijd 
wordt gebruikt automatisch uit te schakelen.

Toevoeging: 
Yale Battery Fleet 
Management
Met deze standalone oplossing kunt 
u de batterijlevensduur verlengen en 
onderhoudskosten verlagen.  
Volg in het Yale Battery Fleet 
Management-portaal het gebruik, de 
cycli, de status en de integriteit van 
de loodzuurbatterij.

Toevoeging: 
Yale Tyre Pressure 
Management
Houd uw luchtbanden op optimale 
druk. Ontvang temperatuur- en 
drukwaarschuwingen.

Site veiligheid
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Verbeter

en personeelsproductiviteit

Yale Vision biedt inzichten op basis van 
gegevens om u te helpen de grootte en 
samenstelling van uw vloot nauwkeurig 
te bepalen. Zo weet u zeker dat u over 
de juiste apparatuur beschikt om uw 
bedrijf zo efficiënt mogelijk te laten werken.

GPS-locatie
Lokaliseer uw buitenapparatuur snel en 
gemakkelijk en zie via GPS waar zich 
botsingen voordoen.

Gebruiksanalyse
Optimaliseer workflows en verhoog de 
productiviteit door inzicht te krijgen in de sterke 
punten van uw chauffeurs en apparatuur. 

Krijg inzicht over het gedrag van chauffeurs en 
moedig chauffeurs aan om betere prestaties te 
leveren. Yale Vision helpt u om high performers te 
belonen en chauffeurs te identificeren die extra 
training nodig hebben.

Toevoegingen: 
GPS Motion
Gebruik externe locatietracering 
om de routes te optimaliseren en 
knelpunten te markeren. Stel virtuele 
grenzen in met geofencing.
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De hardware van Yale Vision registreert apparatuurgegevens 
en uploadt automatisch gegevens naar de cloudserver. 
Yale Vision kan in de fabriek aan nieuwe apparatuur worden 
gemonteerd of achteraf aan bestaande apparatuur, waaronder 
apparatuur van andere fabrikanten, worden gemonteerd.

Stap 1

Yale Vision verzendt via de cloud de gegevens naar uw 
apparaat met een internetverbinding, ongeacht waar u 
ook bent.

Stap 2

Het Yale Vision portaal en de mobiele app biedt veilige 
toegang tot gebruiksvriendelijke dashboards en rapporten 
over belangrijke metrische gegevens.

Stap 3

Draadloze  
verificatie

Draadloze  
toegang

Draadloze 
controle

Andere 
apparatuur*

Vlootmanagement 
verbeteren en 
optimale 
prestaties 
behouden

Gebruiksanalyse van de vloot P P P Sleutel-in-contact-uren

Apparatuurdiagnostiek en waarschuwingen P P P
Botsingdetectie en -waarschuwingen P P P P
Monitoren van periodiek onderhoud P P P P
GPS-locatie P P P P
Mobiele app P P P P

Veiligheid en 
compliance 
van chauffeurs 
verbeteren

Chauffeurtoegang en gebruik P P P
Botsing- en inactiviteitsuitschakelingen P P P
Pre-shift checklists en waarschuwingen P P

Toevoeging

GPS Motion Toevoeging Toevoeging Toevoeging Toevoeging

Batterij vlootmanagement Toevoeging Toevoeging Toevoeging Toevoeging

Beheer bandendruk Toevoeging Toevoeging Toevoeging Toevoeging

Pakketopties
U heeft de keuze uit drie telemetrische niveaus die op uw 
activiteiten zijn afgestemd.

*Beschikbare functionaliteit op andere apparatuur is een richtlijn en kan naargelang de fabrikant variëren. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie.
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Materials handling voor:

Yale is wereldwijd een grote fabrikant en leverancier van hoogwaardige 
vorkheftrucks, magazijntrucks en wagenparkoplossingen. Het motto ‘People, 
Products and Productivity’ weerspiegelt onze aanpak voor de sector materials 
handling. Met ruim 140 jaar ervaring zijn we trots op onze reputatie als een 
innovatieve fabrikant die altijd vooruit kijkt. 

De dealers van Yale bieden flexibele serviceoplossingen voor trucks en zijn 
betrokken bij een van de meest geavanceerde activiteiten op het gebied van 
de distributie van onderdelen ter wereld. De vorkheftrucks van Yale worden 
ondersteund door een groot netwerk van exclusieve dealers in de EMEA-regio – 
voor een uitgebreide lokale dekking in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Onderdeelnr. publicatie 220990420 Rev.01  
Gedrukt in Nederland (0320HROC) NL.

HYSTER-YALE UK LIMITED handelend als Yale Europe Materials Handling. 
Veiligheid. Deze truck voldoet aan de huidige CE-eisen. Specificaties 
kunnen op elk moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd. Yale, 
VERACITOR en  zijn geregistreerde handelsmerken. “PEOPLE, PRODUCTS, 
PRODUCTIVITY”, PREMIER, Hi-Vis en CSS zijn handelsmerken in de 
Verenigde Staten en in bepaalde andere rechtsgebieden. MATERIALS 
HANDLING CENTRAL en MATERIAL HANDLING CENTRAL zijn servicemerken 
in de Verenigde Staten en in bepaalde andere rechtsgebieden.  is een 
geregistreerd auteursrecht. © Yale Europe Materials Handling 2020. Alle 
rechten voorbehouden. Heftruck weergegeven met optionele apparatuur. 
Land van registratie: Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775

Yale Europe Materials Handling 
Centennial House 
Frimley Business Park 
Frimley, Surrey  
GU16 7SG 
Verenigd Koninkrijk

Tel: +44 (0) 1276 538500 
Fax: +44 (0) 1276 538559

www.yale.com

Over Yale®


