
Intelligent
Telematics.

ÚSPĚŠNĚ PROPOJENO.
SCHWARZMÜLLER INTELLIGENT TELEMATICS SWIT



Telematika představuje nový standard spo-
lečnosti Schwarzmüller. Nyní jsou všechna 
vozidla z výroby vybavena naším novým sys-
témem SWIT. Vaše vozidlo tak dokáže ještě 
více, protože je inteligentně propojené. SWIT 
je klíčem pro optimalizaci:

 } plánovaní tras a vytížení  
 vozidla

 } bezpečnosti dopravy a  
 plánování údržby 

 } stylu jízdy a spotřeby paliva
 } bezpečnosti nákladu

SWIT je cesta k lepší efektivi-
tě, vyšší flexibilitě a tím k větší 
hospodárnosti vašeho vozo-
vého parku!

Schwarzmüller 
Intelligent 
Telematics ...

Software zpracovává data vozidla a v reálném čase je 
dodává na portál SWIT. Z dat vznikají rozsáhlé reporty 
o celé flotile. Vždy tak budete mít přehled a získáte 
nový náhled na svůj vozový park.

Schwarzmüller Intelligent Telematics SWIT 
je k dispozici pro šest skupin vozidel od valníkové-
ho vozidla přes sklápěč a podvalník až po klanicové 
vozidlo pro přepravu dřeva. Software je k dispozici ve 
třech různých balíčcích:

} BASIC   

} ANALYZE   

} PREMIUM

... je další krok k 
vyššímu výkonu.



Funkce SWIT BASIC ANALYZE PREMIUM Bližší vysvětlivky 

Určení polohy } } }
Aktuální poloha a historie polohy; standardní interval: každých 15 minut; volitelně: interval odesílání 
každých 5 minut

Kontrola cesty a trasy } } } Možnost individuální konfigurace s funkcí alarmu (Geofencing)

Management flotily } } } Indikace počtu ujetých kilometrů a dat o nakládce (aktuální a historie)

Hlášení EBS } } } Pro zjištění stavu brzdového systému

Chybové kódy EBS } } Možnost podrobné dálkové analýzy problému

Zásahy ABS/RSS } } Transparentní znázornění používání návěsu

BBV (indikace opotřebení brzd) } } Včas hlásí potřebu výměny brzdového obložení za účelem optimalizované koordinace servisu podle potřeby

RDKS (systém kontroly tlaku v pneumatikách) } Informuje o přesném tlaku v každé pneumatice a eliminuje např. neplánované výpadky

Takto jednoduše funguje Schwarzmüller Intelligent Telematics SWIT: Po aktivaci 
začne datový box (snímací jednotka a SIM karta) vysílat. Data jsou zobrazována 
ve vašem portálu SWIT. Na výběr jsou tři balíčky:

Tak chytře funguje 
SWIT.

Volitelné možnosti:  } Interval odesílání: každých 15 minut (standardně) nebo každých 5 minut (volitelně)  
   } Ukládání dat: 12 měsíců (standardně) nebo 24 měsíců (volitelně)

Vozidla na přepravu dřeva/klanicová Vozidla na přepravu kontejnerů

Valníková vozidla Vozidla s posuvnou podlahou

Podvalníková vozidla

Sklápěcí vozidla

Inteligentní přehled.
Standardizované a individuální reporty vás informují o jednotlivých vozidlech nebo celé vaší flotile za  
definované období. Z toho jsou pak odvozovány optimalizace pro váš vozový park!
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