
LET’S DO THE WORK.
TM

Ükskõik millist tüüpi või millises suuruses äritegevust te juhite, meie tehnoloogilised vahendid –  
My.Cat.Com ja VisionLink – aitavad teil teha seda ökonoomsemalt, kasumlikumalt ja ohutumalt.

KESKENDUGE OMA ÄRITEGEVUSELE

VISION LINK3 KUUD TASUTA PERIOOD



*Pakkumine kehtib toodetele, mis on varustatud ProduktLinki-ga. Andmete kättesaadavus oleneb tehnilisest mudelist. Pakkumine kehtib kuni 31.05.2022.
**Registreerimiseks taotlege veebilehel või võtke ühendust oma kohaliku Avesco esindajaga: Martin Kutsar; +37258540418; martin.kutsar@avesco-cat.com

CAT MASINAPARGI HALDUS/JUHTIMINE  I  TELLIMUSED
Teie omavahel ühendatud seadmed genereerivad palju väärtuslikke andmeid, kuid mõnikord võib teabe hulk tunduda tohutu. 

Seega pakume teile võimalust kontrollida saadavate andmete hulka ja nende vastuvõtmise sagedust.
Õige tellimus suurendab ja optimeerib teie masinaparki. Ühenda juba täna!

MY.CAT.COM               VISION LINK*

CAT DAILY         CAT ESSENTIALS
Igapäevased teabevärskendused tehnilise 

töö ja asukoha kohta. 
Seadme ostmisel tasuta

Igatunnised teabevärskendused 
seadmete, selle jõudluse ja kogu masinapargi 
asukoha kohta. LIITUMISTASU 16 € + KM / Kuu

ARUANDLUS

Aruandlussageduse vaikeseade Iga päev Iga tund

Valikuline 10-minutiline aruandlus •

Kohandatud teatised ja aruandlus •

Eksporditav API voog •

ANDMED / FUNKTSIOONID

Diisli heitgaasi vedeliku tase •

Kütuse tase •

Kütusekao teatis •

Geoaiad ja seadmerühmad •

Odomeetri näidud •

Töötunnid & asukoht • •

KASUTUS

Seadmete toimingu alustamine/peatamine •

Kütusekulu • •

Kütusekasutus •

Koormus ja tsüklid •

Töötunnid • •

Kasutaja määratud töö- ja jõudeolekud •

SEISUKORD

Sündmus- ja diagnostikakoodid • •

Lingid tõrkeotsingule • •

Veakoodi hoiatused •

Cat® kontrolli integratsiooni • •

S·O·SSM Integratsioon ja kasutaja 
määratud hoiatused • •

HOOLDUS

Parts.Cat.Com Integratsioon • •

Hoolduse planeerimine • •

TURVALISUS

Remote Disable Vajalik on riistvara ja/või tarkvara •

REGISTREERIMINE** https://my.cat.com https://www.myvisionlink.com/cat

3 KUUD
 TASUTA*

Avesco OÜ
Tel.: +372 679 9260
www.avesco-cat.ee

MASINA VANUS MASINA TÖÖTUNNID

Masina kaal  
>10 tonni < 12 aastat müügihetkest < 18 000 töötundi

Masina kaal  
<10 tonni < 7 aastat müügihetkest < 5 500 töötundi

*Tasuta tellimus kuni:


