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JCB LIVELINK JE INOVATIVNÍ SOFTW
AROVÝ 

SYSTÉM
, KTERÝ UM

OŽŇUJE VZDÁLENÉ 
SLEDOVÁNÍ A SPRÁVU STROJŮ – ONLINE, 
POM

OCÍ E-M
AILU NEBO M

OBILNÍHO TELEFONU.
LIVELINK NABÍZÍ PŘÍSTUP KE SPOUSTĚ 
UŽITEČNÝCH ÚDAJŮ VČETNĚ UPOZORNĚNÍ 
STROJE, HLÁŠENÍ O PALIVU NEBO INFORM

ACÍ 
O HISTORII UDÁLOSTÍ.
VŠECHNY INFORM

ACE O VAŠICH STROJÍCH 
JSOU PRO VÁŠ KLID ZPRACOVÁVÁNY 
V BEZPEČNÉM
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 JC
B LiveLink usnadňuje správu 

údržby stroje. Sledování přesné provozní 
doby a servisní upozornění zlepšují plánování 
údržby a údaje o poloze v reálném

 čase 
vám

 pom
ohou spravovat váš vozový park. 

K dispozici m
áte také přístup ke kritickým

 
upozorněním

 stroje a záznam
y 

historie údržby.
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D

íky systém
u JC

B LiveLink udržujte svůj 
stroj bezpečně v provozu. U

pozornění 
na opuštění vym

ezené oblasti v reálném
 

čase vám
 oznám

í, když stroj opustí 
předem

 určené pracovní zóny, upozornění 
na opuštění garáže v reálném

 čase vás 
inform

ují o neoprávněném
 použití stroje 

v době, kdy by nem
ěl pracovat. Inform

ace 
o poloze v reálném

 čase um
ožňují parkovat 

stroje na nejbezpečnějším
 m

ístě.

P
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árn
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V
yžadujete-li m

axim
ální produktivitu a úsporu 

nákladů, JC
B Livelink poskytuje inform

ace, jako 
je sledování času nečinnosti nebo spotřeby 
paliva stroje, a pom

áhá snižovat spotřebu paliva. 
Inform

ace o poloze stroje m
ůže pom

oci zvýšit 
efektivitu vozového parku a m

ožná m
ůžete 

i dosáhnout nižších nákladů na pojištění díky 
vyšší úrovni zabezpečení, kterou LiveLink přináší.

Poznám
ka: D

ostupnost služby LiveLink vám
 sdělí váš m

ístní prodejce.
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Loadall 535-140 JCB Loadall Division

VIN JCB5APWGA02083879 Date Range-cs 1.1.2013 - 31.1.2013

*Pro stroje s elektronicky řízenými motory

Vysoký stupeň zabezpečení Optimalizace správy vozového parku Maximální provozuschopnost

Díky přehledu o lokaci, pohybu a aktivitách stroje,
JCB LiveLink pomáhá kontrolovat provoz stroje ve správných
časech a poskytuje prevenci před jeho odcizením.

JCB LiveLink Vám dává maximální přehled o každém
Vašem stroji, jeho efektivním využití a tedy i optimalizaci
investovaných prostředků.

LiveLink je schopen upozornit na blížící se pravidelnou servisní
prohlídku, upozornit na vážnou závadu stroje a tedy prodloužit
jeho životnost.

(příklad ochrany stroje)

● Přesná lokalizace stroje
● Přehled o pohybu stroje na mobilním telefonu nebo tabletu
    v režimu 24/7 /365
● Upozornění na pohyb stroje mimo pracovní dobu
● Upozornění na pohyb stroje mimo vyznačené území
● Záložní zdroj
● Sleva na pojištění stroje

● Spravujte Váš vozový park odkudkoliv
● Snížení nákladů
● Zvýšení produktivity
● Optimalizovaná kontrola

● Informace o stavu hladiny PHM*
● Údaje o spotřebě PHM*
● Optimalizace výkonu
● Možnost exportu denních, 
    týdenních či měsíčních přehledů

„Odcizení stroje je pro mne opravdovou noční můrou, je skvělé mít důvěru
v LiveLink a vědět, že můžeme v případě potřeby okamžitě zasáhnout 
a ochránit svůj majetek“.

“Máme okamžitý přehled o vytíženosti stroje, tím můžeme s přehledem
plánovat práci a údržby na nejvhodnější dobu”.

“Je to vynikající nástroj, jak mít přehled o stavu stroje, jeho poloze,
jakou dobu je v provozu a jak naplánovat a řídit činnosti prodlužující
jeho provozuschopnost”.

● Servisní a diagnostická hlášení
● Hlášení servisních intervalů
● Aktuální stav motohodin
● Servisní historie
● Plánování servisu a údržby

Výkaz výkonnosti stroje

Motor vypnutý (h)

Motor v provozu (h)

Pracovní doba

Doba volnoběhu

Počet startů motoru

Volnoběh

Pásmo nízkého výkonu

Pásmo středního výkonu

Pásmo vysokého výkonu

Celkem spotřebované palivo

Průměrná spotřeba paliva
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