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Moderní technologie

JCB neustále hledá nové a inovativní způsoby, jak by jste mohli používat optimálně stroje pro Vaše potřeby.
Naší nejnovější novinkou je JCB LiveLink, nejmodernější monitorovací systém stroje, který Vám umožní lepší
ochranu Vaší investice, pozorně sleduje výkon a pozici Vašeho stroje.
Jak funguje LiveLink?
JCB LiveLink může zlepšit využití stroje nebo Vašeho
vozového parku. K tomu dostáváte tyto aktuální
informace:
● Motohodiny a prostoje

● Historie poruch

● Hlášení chyb

● Souhrnné zprávy pro
stroj a vozový park

● Aktuální pozice stroje

● Aktuální hlášení o
ohraničení pozemku

● Intervaly kontrol
● Zprávy o prostoji
● Zprávy o spotřebě
● Množství paliva
● Aktuální zpráva o poruše

Existuje několik úrovní LiveLink, které jsou navrženy tak,
že splňují požadavky různých zákazníků:
LiveLink Standard - je dodatelný do všech strojů*
LiveLink Advanced - je dodatelný do všech strojů
střední řady*
LiveLink Advanced Plus - dodáváme přídavná data u
větších strojů v JCB Programu*
Proč JCB LiveLink?

● Aktuální hlášení před
údržbou

Pro hledání vhodného monitorovacího systému stroje by
jste si měli položit několik důležitých otázek:

● Zprávy od uživatele

● Je to snadné používat?

Co je JCB LiveLink a jak to funguje?
JCB LiveLink je softwarový systém, s majitelem JCB
stroje, můžete mít kontrolu nad svými stroji a na dálku je
sledovat. Potřebujete pouze počítač s připojením k
internetu.
LiveLink je počítač integrovaný do stroje. Tam se
shromažďují informace přes řadu čidel. Tyto informace
jsou posílány přes mobilní techniku na bezpečné JCB
datové centrum. Informace o řízení stroje se zobrazují
uživateli na webových stránkách a jsou posílány na email nebo mobilní telefon.

● Je to robustní, spolehlivé a bezpečné?
● Je to od důvěryhodného dodavatele?
● V jakém provozu to můžeme používat?
● Je to podporováno prodejcem, máte na to proškolené
servisní mechaniky?
● Může to být nainstalováno do každého stroje, tedy
můžeme to nainstalovat do celého vozového parku?
● Je snadná konfigurace softwarového systému, do
kterého se mi budou posílat informace, aniž bych do
toho musel dávat zbytečná data?
S JCB LiveLink je odpověď na všechny tyto otázky "ano",
nezávisí na výběru úrovně systému.
* Více informací naleznete níže v tabulce.
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STANDARD
ADVANCED

Historie tankování

Množství paliva v nádrži

Zprávy o prostoji

Spotřeba paliva

Historie poruch

Typ poruchy

Zpráva poruch

Aktuální zpráva o poruše

Instrukce

Hlášení o stavu baterie

Záznamy o údržbě

Ukazatel a ohlášení o
prodlení inspekce

Vstup do IT - systému

Typ stroje

Bezpečnostní varování

ADVANCED PLUS

Poznámky

Kloubové nakladače
Kloubově řízené sklápěče
JS-Bagry
Teleskopy
Traktorbagry
Kompaktní teleskopy
Kompaktní kloubové nakladače
Generátory
vč. Teletruk, Kompakt. nakladač,
Dumpster a Kompakt. bagr

Kompaktní stroje
Vibromax
Fastrac
Jiné stroje mimo JCB

Výhradně i s instalací
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CELOSVĚTOVÁ ZÁRUKA KVALITY
Od malé dílny ke špičkové společnosti je dlouhá a těžká cesta.
JCB tuto cestu již prošla: nekompromisní orientace na zákazníka a široký výběr výrobků
udělal britskou společnost velkým evropským výrobcem
stavebních, zemědělských a průmyslových strojů.
Díky vysokým investicím, nejen do výzkumu a vývoje,
ale také i do celé výroby, patří JCB
k nejmodernějším technologiím v Evropě.
Inovace díky průzkumu a rozvoje práce, intenzivnímu testování a trvalému
kontrolování kvality zaručujeme výkonnost, spolehlivost a dlouhou životnost
produktů od JCB po celém světě.
Přes mezinárodní prodejní a servisní síť, více než 650 obchodníků
a prodejců, vyváží JCB všechny své produkty do všech kontinentů.
Tato cesta se vyplatí. Přesvědčete se sami!

Roudnice nad Labem
+420 602 424 000, +420 603 837 716
www.agrotrac.cz

