تقارير,تنبيهات
وجداول احصائيات

اشتراك
شهري 10$

Cat® Remote
Asset Monitor

طلب عرض
سعر مساعدة
الزبون داخل
الموقع

اشتراك RFV
شهري
$56
سنوي 672$

PLUSبلس
اشتراك

اشتراك اساسي

$25
$25
/mth

$15

295
$295$yearly
سنوي
subscription

سنوي 180$

اشتراك شهري
$10

سنوي 120$

الوصول السريع
التنبيهات واالحداث
حالة التشغيل
استهالك الوقود .المستويات .انبعاثات مستويات وقود الديزل
كيلو واط  .كيلو فار  .عداد الساعات
سرعة المحرك  .الحمل
فولتية البطارية
ضغط زيت المحرك
حرارة سائل تبريد المحرك
الموقع الجغرافي
تقارير معدة مسبقا
تحذيرات وقتية
تشخيص العطل عن بعد
مراقبة حالة المولد من ايراتراك عن بعد
مراقبة االعطال من ايراتراك عن بعد
مراقبة الصيانات الدورية من ايراتراك عن بعد
تحديث يومي للترددات
دعم ايراتراك الموقعي
العروض تخضع للشروط واالحكام  -االسعار وتوافر الكميات تعتمد على نوع المولد الجهاز المستخدم منظومة مراقبة المنتج .

Part of Mantrac Group
Authorized Caterpillar Representative
www.mantracgroup.com
© 2022 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, their respective logos,
“Caterpillar Yellow”, the "Power Edge” and Cat “Modern Hex” trade dress as well as corporate and product
identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

اوقات التشغيل /استهالك الوقود/استبدال قطع الغيار /زيارات الصيانات دورية تشغيل يومي وزيادة الخبرة .
بأستخدام تكنولوجيا كاتربيلر لتقليل اوقات االعطال و استهالك الوقود ومعرفة اين تستهلك اموالك بالتحديد ولتقليل التكلفة

تقليل
المخاطر
 +الحفاظ على المثال
التنظيمي لتجنب الغرامات
.والمضاعفات.
 +استالم اشعارات االعطال
.على الهاتف النقال
 +الحصول على جدول دقيق
عن مدى امن وكفاءة تشغيل
المولد

التشغيل
بكفاءة
 +تحديد افضل االوقات لعمل
الصيانات
 +ادارة الخدمات اللوجستية
لكل مولد
 +تحديد افضل االوقات الخراج
المولدات من الخدمة

التحكم التكلفه
التشغيلية
 +تشخيص اوقات التشغيل
بدون حمل لتقليل التكلفة
الوقود
 +تحديد ساعات تشغيل
المحرك لتقليل اوقات بين
العمرات
 +تشخيص االعطال الصغيرة
وتداركها قبل ان تصبح اعطال
 +اتباع الصيانات حسب
الشركة المصنعة لزيادة
الكفاءة

موقع المراقبة حاصل على جوائز عديدة لسهولة االستخدام ومراقبة االليات وجمع المعلومات
اذا كنت جاهز الستخدام األليات بشكل فعال اكثر وتقليل التكلفة االعطال
و أوقات التوقف نحن لدينا الخبرة الكافية للمساعدة
تحدث معنا
www.mantracgroup.com

استالم المعلومات المهمة في
اي مكان عن طريق تطبيقات
كاتربيلر
مسح البار كود
حمل البرنامج وابدء اليوم

