Cat® locator PL161
voor uitrustingsstukken

voor Cat uitrustingsstukken

EENVOUDIG BIJHOUDEN VAN UITRUSTINGSSTUKKEN
De Cat® locator PL161 voor uitrustingsstukken is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor
het bijhouden van uitrustingsstukken. De PL161 is eenvoudig te monteren op uw uitrustingsstukken of op alle andere
elementen die u wilt bijhouden.
• Bekijk de locatie van uw uitrustingsstukken op meerdere
werklocaties op één dashboard
• Verminder verlies of diefstal van uitrustingsstukken door
terreingrenzen in te stellen
• Houd bedrijfsuren per uitrustingsstuk bij om de noodzaak
van onderhoud of het vervangen van slijtdelen of het
uitrustingsstuk zelf te voorspellen
• De PL161 kan op elk merk of type uitrusting worden
gemonteerd

• Door het compacte formaat van de PL161 kunt u
gegevens verzamelen over uw uitrustingsstuk zonder de
werkzaamheden te storen
• Traceer met uw smartphone en de Cat app of online via
My.Cat.com
• Bekijk uw uitrustingsstukken samen met uw machines
voor volledig wagenparkbeheer in VisionLink® met twee
jaar connectiviteit meegeleverd met uw apparaat

ROBUUST EN BETROUWBAAR
De PL161 is, vanwege zijn ontwerp, zeer robuust en onderhoudsvrij, zodat installatie mogelijk is op locaties
met bedrijfsmiddelen die worden blootgesteld aan zware werkomgevingen. Het apparaat wordt via een accu
aangedreven en kan tot twee jaar blijven werken. De firmware van het apparaat is vooraf geconfigureerd en
geïnstalleerd. De PL161 communiceert via Bluetooth®-technologie met laag energieverbruik om de levensduur
van de accu te verlengen.
De PL161 is compatibel met de meeste smart devices met Bluetooth 4.0 of hoger en de Cat app kan worden
gedownload vanuit de App Store (iOS) of Google Play Store (Android).

Zo werkt het

Met Cat app
De Cat app zoekt naar PL161modules binnen het bereik
met behulp van Bluetoothtechnologie op uw mobiele
apparaat.

De Cat app legt de GPSlocatie van uw mobiele
apparaat vast.

De Cat app verzendt locatie-updates
die toegankelijk zijn via VisionLink
of online via My.Cat.com, met
behulp van cellulaire en Wi-Ficonnectiviteit.

Met uw machine
De PL161 stuurt een signaal naar de Bluetoothontvanger (PL542 of Bluetooth-zendontvanger) op
de machine.

Locatie-updates worden naar de toepassingen
VisionLink en My.Cat.Com verzonden via mobiele
data en satellieten.

Herkenning van uitrustingsstukken
Bespaar meer tijd en energie met de beschikbare herkenningsfunctie voor uitrustingsstukken. Door het bijgevoegde
uitrustingsstuk simpelweg te schudden, wordt de identiteit bevestigd; dit zorgt er ook voor dat alle instellingen voor
het uitrustingsstuk correct zijn, zodat u snel en efficiënt kunt werken.
Voor bepaalde machinemodellen zijn herkenningsfuncties beschikbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke
functies die in uw regio beschikbaar zijn.
www.cat.com
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow",
de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit
die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder
toestemming gebruikt worden.
VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, vermeld in het handelsregister
van de Verenigde Staten en van andere landen.
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