Már mobilalkalmazás
formájában is elérhető
a Kögel telematikai rendszere
Nem kellett sokat várni a Kögel Telematics mobilalkalmazásra,
amely ingyenesen elérhető az ügyfelek számára. A 2016-os IAA
haszonjármű-kiállításon mutatkozott be a pótkocsigyártó
telematikai szolgáltatása, amely idén kiegészült a mobiltelefonos
alkalmazással.
Alig több mint fél éve mutatkozott be a Kögel Telematics,
azonban máris több száz elégedett ügyfél használja ezt
a telematikai rendszert, amelyet célirányosan a Kögel
pótkocsikhoz fejlesztettek ki. A megbízható
szolgáltatás valós idejű adatokat nyújt többek
között az elektronikus fékrendszer (EBS)
állapotáról, nyomon követi a járművet,
jelentést küld a hűtőrendszer működéséről, figyeli a gumiabroncsok állapotát,
illetve mindezt elérhetővé teszi egy
könnyen átlátható és egyszerűen használható Kögel weboldalon, ahol az adatok
elemzését is megnézheti a felhasználó.
A rendszerben földrajzi határvonalakat is
meg lehet adni, amelyeket ha a jármű átlép,
a telematika riasztást küld az ügyfélnek.
A Kögel Telematics két részből áll, egyrészt
a járműben elhelyezett Kögel Trailer
Telematics modulból, másrészt a Kögel
Telematics weboldalból. Ebbe a körbe
csatlakozott most be a mobiltelefonos
alkalmazás.
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Az új applikációnak köszönhetően mindezek a funkciók, adatok és információk már az ügyfelek iPhone
telefonján vagy iPad táblagépén is elérhetők, így bármikor ellenőrizhetők, nem szükséges hozzá az irodai
számítógép. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store áruházból. A tervek szerint az androidos
verzió is hamarosan elkészül.

A mobilalkalmazás menüjében található információk
négy nagy csoportba rendezve érhetők el, hasonlóan a számítógépes felülethez. A „PosControl” fül
alatt a jármű helyzetéről, illetve vezetési időről
kaphatunk adatokat. „EBSControl” gyűjtőnév alatt
az elektronikus fékrendszerről, a futásteljesítményről,
a sebességről, a tengelyterhelésről, az abroncsnyomásról és a fékek elhasználódásáról ad információt
a rendszer. A „TrailerControl” csoportban láthatjuk,
ha esetleg nyitva van a pótkocsi ajtaja, megmutatja
a vontatóval való összekapcsoltság és az akkumulátor állapotát, illetve azt is, hogy a gyújtás rá van-e
kapcsolva a vontatón. A „TempControl” segítségével
nem csak ellenőrizhetjük, hanem be is állíthatjuk
a hűtőpótkocsi rakterének hőmérsékletét, valamint
a rendszer folyamatosan figyeli és dokumentálja
a hűtési láncot, sőt, az üzemelésről, illetve a szervizciklusról is tájékoztatást ad. Még a billencs pótkocsiban szállított aszfalt hőmérsékletét is megmutatja
a telematikai rendszer.
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A Kögel Telematics a pótkocsigyártó portfóliójában megtalálható minden típusú járművel kompatibilis.
A pótkocsi verziójától függően változhat maga a berendezés, illetve annak ára. Mivel a modul utólag is
felszerelhető, ezért az üzemeltetők már meglévő flottájuk járműveihez is megrendelhetik a szolgáltatást.
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