
Treyler Yardımı
TREYLERİNİZE KADAR ULAŞAN 
PERFORMANS ANLAYIŞI

T REYLER YA RDIMI



Daha zekice, daha hızlı ve daha 
duyarlı bir teslimat yapın. 
Treyler Yardımı, treylerin çalışma şartlarına bağlı bir kavram aralığını 

ortaya koyar. Treyler Yardımı, Thermo King tarafından Çevrimiçi 

Çözümler’e gelen son güncellemeler sayesinde filonuzdaki soğutma 

ünitelerinin yanı sıra taşıdığınız ürünlerin de durumlarını 

görüntüleyebilmenizi sağlar.

T REYLER YARDIMI



Desteklenen EBS’ler
Belirtilen Elektronik Fren Sistemleri, 

TracKing™ platformuyla çalışıyor olarak 

değerlendirilebilir: WABCO  Premium ve

Standard EBS system

NEDEN İHTİYAÇ DUYDUK?  

YENİLİK İÇİN TAKİP SİSTEMİMİZİ 

GENİŞLETİYORUZ.

Basitçe, bu yenilikle treyler kavramına ve soğutma 

ekipmanlarının ötesine geniş bir yelpazeden görüş 

sağlıyoruz. Bunun sonucunda, Thermo King size 

daha bütün bir teknoloji serisi ve müşterilerin daha 

detaylı olarak istediği filo bilgilerini sunabiliyor.

NASIL BİR VERİ ÖLÇÜLÜYOR?

Treyler Yardımı, aşağıdaki çalışma ve bakım verilerini; 

yola çıkmış treyler şartlarında hayata geçirir:

Çalışma Verisi:

• Treyler Yükü

• Yol-Ölçer

• Bağlaşık/Ayrı

• Kamyon ve Treyler VIN
Verileri

Bakım Verileri (Sensör

çalışmasına bağlı)

• Fren Balatası ve mevcut durumu

• Tekerlek başına lastik performansı

BU NEDEN ÖNEMLİ?

Thermo King’in sunduğu daha geniş Çevrimiçi 

Çözümler sayesinde, Treyler Yardımı; aşağıdaki 

gibi daha başarılı işler gerçekleştirilmesi için filo ve 

servis yöneticileri görüşü sağlamak için 

tasarlanmıştır.

• İnisiyatifli bakım sayesinde araç çalışma süresini 
ve ürünlerinizin kullanımını artırın.

• Ağırlık bilgilerini analiz ederek nakliye

rotalarını optimize edin (Aks yükleri aracılığı 

ile)

• Lojistik akışını iyileştirin ve yanlış treyler alımını 

önleyin (Bağımsız VIN takibi ile)

• Lastiklerin ömrünü uzatın ve yakıt tüketimini 

optimize edin (basınçlarını ölçerek)

NASIL ÇALIŞIR?

Treyler Yardımı, çeşitli sensörlerden ve treylerinizin 

Elektronik Fren Sistemi’nden (EFS) veri alır. 

Kullanıldığında, sistem size uyarılar ve aşağıdaki 

etkinlikler hakkında (SMS, e-mail veya uygulamalar 

aracılığı ile) bilgi verir:

• Yetersiz Voltaj Kaynağı Uyarısı

• Yetersiz Fren Balatası/Lastik Havası 

Uyarısı

• Yetersiz Pnömatik Kaynağı

• Lastik/Tekerlek için Hava Sızıntısı Uyarısı

• Anti-Kilitleme Fren Sistemi (ABS) Etkinliği

Bu bilgi Thermo King TracKing™ ile online olarak 

veya akıllı telefon uygulamaları ile elde edilmiştir.

EKSTRA YARARLARI NELERDİR?

Treyler Yardımı, geniş yelpazeli pratik ve ilgili sonuçlar 

hakkında kritik  bilgiler sunar. Bunun yanı sıra TracKing™ 

uygulamalarını detaylandırır:

• Treyler ve soğutucu araç verilerinin hepsini tek bir 
sistem, bilgisayar ve mobil uygulamada buluşturur.

TREYLER YARDIMI’NI NASIL ELDE EDERİM?

Çözümle ilgili daha detaylı bilgi için lütfen en 

yakın Thermo King servisimizle iletişime 

geçin.



Başarılı Olması 
Gereken Görüşler

Treyler Yardımı ile birlikte, optimize 

edilmesi gereken veriler ve çalışmalarını 

artırmak için filonuza daha büyük bir 

açıyla görüş sağlar. Sonuç: treyler için 

minimum duraklama süresi, proaktif

bakım ve akıllı ürün kullanımı.
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