
Intelligent
Telematics.

SKUTECZNE POŁĄCZENIE.
SCHWARZMÜLLER INTELLIGENT TELEMATICS SWIT



Telematyka to nowy standard w Schwarzmül-
ler. Od teraz wszystkie pojazdy wyposażone 
są fabrycznie w nowy system SWIT. Dzięki 
temu Twój pojazd może teraz jeszcze wię-
cej dzięki inteligentnemu połączeniu z siecią. 
SWIT to punkt wyjścia do optymalizacji:

 } planowania tras i wykorzy- 
 stania pojazdów

 } bezpieczeństwa ruchu i  
 planowania serwisów

 } stylu jazdy i zużycia paliwa
 } bezpieczeństwa ładunków

SWIT to większa wydajność, 
większa elastyczność i dzięki 
temu większy zysk z floty!

Schwarzmüller 
Intelligent
Telematics ...

Oprogramowanie przetwarza dane z pojazdów i w 
czasie rzeczywistym przekazuje je do portalu SWIT. 
Na podstawie tych danych powstają kompleksowe 
raporty obejmujące całą flotę. Dzięki temu uzyskują 
Państwo pełen obraz sytuacji jak również nowe infor-
macje o swojej flocie.

Schwarzmüller Intelligent Telematics SWIT
dostępny jest dla sześciu grup pojazdów, od pojaz-
dów platformowych, przez wywrotki, pojazdy nisko-
podwoziowe i dłużycowe. Oprogramowanie dostępne 
jest w trzech różnych pakietach:

} BASIC   

} ANALYZE   

} PREMIUM

... to kolejny krok 
w stronę większej 
wydajności.



Funkcje SWIT BASIC ANALYZE PREMIUM Dalsze objaśnienia

Określenie lokalizacji } } }
Aktualna lokalizacja i dostęp do danych historycznych; standardowy interwał: co 15 min.; opcjonal-
nie: aktualizacja co 5 min.

Kontrola trasy } } } Konfiguracja indywidualna z funkcją alarmu (geofencing)

Zarządzanie flotą } } } Wskaźnik danych (bieżących i historycznych) przebiegu i obciążenia

Powiadomienia EBS } } } Pozwalają ustalić stan układu hamulcowego

Kody błędów EBS } } Pozwalają na szczegółową analizę problemu na odległość

Aktywacje ABS/RSS } } Przedstawia dane zużycia pojazdu

Stan zużycia okładzin hamulcowych } } Wczesne powiadomienie o potrzebie wymiany okładzin; pozwala skoordynować potrzeby serwisowe

Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu } Przekazuje dokładne dane o ciśnieniu w każdej oponie, co redukuje np. nieplanowane awarie

Tak właśnie działa Schwarzmüller Intelligent Telematics SWIT: Z chwilą uru-
chomienia skrzynka SWIT-box (jednostka wyposażona w czujniki i kartę SIM) 
rozpoczyna wysyłanie danych. Dane gromadzone są w Państwa portalu SWIT.  
Do wyboru są trzy pakiety dostępu:

Inteligentnie działanie 
SWIT.

Opcje: } Aktualizacja danych: co 15 minut (standard) lub co 5 minut (opcjonalnie)    
 } Przechowywanie danych: 12 miesięcy (standard) lub 24 miesiące (opcjonalnie)

Pojazdy do drewna i kłonicowe Pojazdy do transportu pojemników 

Pojazdy platformy         Pojazdy z ruchomą podłogą 

Inteligentne spojrzenie.
Standardowe lub indywidualnie skonfigurowane raporty informują o stanie poszczególnych pojazdów lub 
całej floty w danym okresie. Na tej podstawie łatwo podejmiesz decyzje o optymalizacji całej floty!

Pojazdy niskopodwoziowe

Wywrotki
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