
 

 
KLOUBOVÉ DEMPRY  



 
 

 

ZÁTĚŽ VAŠÍ MYSLI 

 
Váš ROKBAK dampr je výborná investice a investice 
potřebuje skálopevnou ochranu.  
Proto jsme vyvinuli Haul Track – telematický systém,  
který sleduje Vaše vozidlo a chrání je před  
zneužíváním, ať je, kde je. 
 
Haul track sleduje provozní náklady tak, že v reálném čase  
poskytuje provozní údaje stroje na Váš mobilní telefon  
anebo počítač.  
Máte tak k dispozici pevná data ke srovnání.  
Máte tak absolutní kontrolu, volnou mysl a můžete se  
Spolehnout, že Váš stroj je optimálně využit. 
 
 
 

Klíčové benefity 
- Váš stroj je v bezpečí, pod dohledem 
- Řídíte produktivitu 
- Plánujete pravidelné servisní prohlídky 
- Proaktivně řídíte produkci 
- Máte okamžitý přehled o kondici Vašeho 

stroje 
- Chráníte svoji investici 

 



 
 

HAUL TRACK 
 

Nic není důležitější než bezpečnost.  
Haul Track Vám dopřeje klidnou mysl, 
protože víte že chráníte svoje lidi a 
prostředky tím že minimalizujete možnost 
zneužití. 

 
Haul Track Vás posadí do sedačky 

- Plánovaná údržba a aktivní řízení 
provozu stroje 

- Zvyšuje efektivitu tím že sleduje rychlost, 
počet vysypání a cyklus práce 

- Rychlá informace o závadě stroje 
- Záznam dopravního výkonu stroje 
- Využitím historie produktivity můžete 

vylepšit využití stroje 
 
Ve znalosti je síla 
GPS technologie zaznamenává polohu stroje a 
využitím geofencing aplikace můžete vymezit 
pracovní zónu. Jestliže se stroj ocitnew mimo 
tuto vymezenou zónu, máte informaci okamžitě. 
 
Trvalý výkon je základ. Se systémem Haul Track 
kontinuální diagnostika víte okamžitě jestliže se 
pracovní parametry stroje odchýlí od z rozmezí 
normálních hodnot. Tím jste včas varováni před 
poruchou daného systému. 
 
S těmito údaji pod palcem můžete předcházet 
poruchám a včas naplánovat servisní kontrolu, 
minimalizovat prostoje a maximalizovat výkon. 

 
 



 
 

HAUL TRACK  
VÁM KRYJE 
ZÁDA. 
 
Haul Track je systém zpracování tvrdých dat,  
který poskytuje informaci o poloze, spolu s mnoha údaji,  
hodnotami, které jsou přeneseny ze stroje ve  
formě denního reportu 
 
 
Řekne Vám 

- Odpracované denní motohodiny                                                                GPS                              STROJ                       MOBILNÍ SÍŤ  
- Otáčky motoru a doba volnoběhu motoru                                           SATELIT                        
- Vyspělý monitoring systémů stroje, teploty, tlaky 
- Spotřebované palivo 
- Chybové kódy a upozornění pro včasnou reakci 
- Polohu stroje 
- Produktivita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKAZNÍK INTERNET  SPECIÁLNÍ  
SERVER 

  HAUL TRACK 



 
 

 

TUNY 
ČISTÝCH 
INFORMACÍ  
 
Haul Track Vám nabízí inteligentní kontrolu  
provozu stroje.  
Jednoduše vyhledáte a vytřídíte potřebné informace  
a také jednoduše odprezentujete. 
 
 
Informace zobrazíte na Vašem telefonu,  
tabletu anebo počítači ve formě pdf,  
excel anebo CSV souboru a uložíte si  
tento report tvrdých dat. 
 
 
BENEFITY 

- Data výkonu jsou přehledná a jednoduchá k  
orientaci a porozumění 

- Haul Track systém vidí Váš stroj kdekoliv na světě 
- Jakmile je stroj jednou v systému,  

je jednoduché pracovat s jeho daty. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

OFICIÁLNÍ DEALER STROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO 
 

AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.  
 

Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno 
Provozovna Veveří 269, 664 81  Ostrovačce  

 

www.austrobaumaschinen.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROKBAK 
Newhouse Industrial Estate, Motherwell, Scotland, ML1 5RY  

rokbak.com 


