
TUDO DO QUE VOCÊ PRECISA
PARA FICAR CONECTADO

T-LINK
Gruas de torre

O serviço T-Link baseia-se na arquitetura de nuvem.

 Simplicidade: acesso e interface

 Escalabilidade: não importa a dimensão da frota

 Disponibilidade: dados em tempo real

 Segurança: criptografia avançada

 Colaboração: em qualquer lugar

Assim, cada grua da frota fica conectada: os gerentes 
comerciais e técnicos podem centralizar uma ampla gama 
de dados em tempo real e executar um leque de análises 
para avaliar o desempenho da frota.
O T-Link é uma ferramenta poderosa e simples 
que otimiza a eficiência e reduz os custos.

O T-Link pode ser acessado pelo computador
ou em dispositivos móveis:
A interface do aplicativo adapta-se perfeitamente
a todos os tamanhos de telas. Isso lhe dá a liberdade
de controlar os dados da sua frota a qualquer 
hora e em qualquer lugar, desde que haja uma 
conexão à internet.
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Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem prévio aviso 
ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas 
para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador para obter 
instruções sobre o uso correto deste equipamento. Deixar de seguir as 
instruções do respectivo Manual do Operador durante o uso dos nossos 
equipamentos ou qualquer outro ato irresponsável podem resultar em lesão 
grave ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia 
padrão por escrito correspondente ao produto específico vendido. A Terex não 
dá outras garantias, expressas ou implícitas. Os produtos e serviços listados 
podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex 
Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os 
direitos reservados. Terex® é uma marca registrada da Terex Corporation nos 
EUA e em muitos outros países.

Referência do livreto: TC-FL-M-P-TLI-09/22

UMA FERRAMENTA PARA GERENCIAR SUA FROTA

O T-Link lhe permite monitorar suas gruas 
no mapa, por visualização padrão ou por 
satélite.
Selecione facilmente a grua em que você 
está interessado ou visualize várias gruas 
trabalhando no mesmo local. O mapa mostra 
a situação da grua: off-line, em espera,
em funcionamento, em alarme, desligada.
Ao selecionar uma grua, você pode acessar 
os dados dela quase em tempo real.

T-LINK
Gruas de torre

O T-Link tem 11 modelos analíticos.
Caso não sejam suficientes, você pode usar 
o mecanismo analítico configurável
do T-Link e criar suas próprias combinações, 
com base em até 35 parâmetros.
Você pode monitorar o desgaste das peças 
e sob quais condições a grua está operando. 
Além disso, é possível prever
as necessidades de manutenção. Os dados 
podem ser visualizados na forma de gráficos 
ou tabelas, impressos ou baixados.
Se você administra uma empresa de locação 
de máquinas, o sistema analítico do T-Link 
permite cobrar o tempo operacional
e o tempo de espera de forma diferente.

www.terex.com/tower-cranes

TEREX TOWER CRANES
Gru Comedil Srl
Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy
Ph: +39 0434 989111
Email: mktg.cranes@terex.com


