
TAKEUCHI FLEET 
MANAGEMENT TFM



JOUW MACHINE ALTIJD 
BINNEN HANDBEREIK
DE VOORDELEN IN ÉÉN 
OOGOPSLAG 
 � KOSTENVERLAGEND – je kunt notificaties instellen  
zodat je meldingen ontvangt wanneer er iets dreigt  
mis te gaan of wanneer onderhoud noodzakelijk is.  
Zo kun je tijdig ingrijpen en onnodige reparatiekosten 
voorkomen. 

 � EFFICIËNTER – vergelijk de gegevens van het brandstof-
verbruik, de draaiuren, motorbelasting en het toerental 
en haal het meeste uit jouw machines. 

 � VEILIGER – middels GPS tracking zie je altijd waar jouw 
machine aan het werk is en kun je ingrijpen in geval  
van misbruik of diefstal.

HULP OP AFSTAND 
Bij storingen kan de technische dienst met behulp van 
de TFM portal het probleem makkelijker identificeren. 
Daardoor zijn ze in staat om op afstand te assisteren  en 
is het niet altijd noodzakelijk om een servicemonteur in 
te schakelen. Is dit toch nodig, dan kan hij de storing 
gerichter onderzoeken en direct de juiste onderdelen en 
gereedschappen meebrengen.



COÖRDINEER JE GEHELE 
MACHINEVLOOT 
Beschik je over een grotere machinevloot? 
Dan is de TFM portal ideaal voor logistiek en gepland 
onderhoud. Ook voor machines die nog niet zijn uitgerust 
met TFM is er een oplossing bedacht - hiervoor is een 
opbouwkit beschikbaar die verkrijgbaar is bij je 
Takeuchi dealer/verkoper.



DE FEITEN OP EEN RIJ  
 � Meer dan 50 inzichtelijke informatiepunten
 � Locatiebepaling via GPS
 �  Gegevensoverdracht na elke 15 minuten
 �  90 dagen data opslag voor analyse en planning



TFMGPS Satellit

TAKEUCHI FLEET 
MANAGEMENT (TFM) 
Of het nu vanaf de PC is op kantoor of onderweg 
met de tablet of smartphone, met Takeuchi Fleet 
Management (TFM) is jouw machine altijd binnen 
handbereik. Via de online TFM portal kun je op elk 
moment de real-time machinegegevens inzien – 
wanneer je machine aan het werk is, vindt er iedere 
15 minuten een data transfer plaats, hierdoor weet je 
te allen tijde hoe de machine presteert. Op deze manier 
kun je stilstand minimaliseren en kostbare service 
oproepen voorkomen. Ook kan je in de online TFM 
portal exact zien op welke locatie jouw machine aan 
het werk is en of deze op een duurzame en efficiënte 
manier wordt ingezet.

TFM is vanaf januari 2019 ingebouwd op alle nieuwe 
Takeuchi machines vanaf 4 ton. Je kunt het systeem 
kosteloos laten activeren door jouw Takeuchi dealer/
verkoper. Het gebruik is de eerste 5 jaar geheel gratis. 



Kijk voor meer informatie op 
www.takeuchibenelux.com/TFM
Voor vragen kun je contact opnemen via 
+31 (0)495-59 66 91 of info@verhoevenbv.com 

Op www.takeuchibenelux.com vind je zeer 
gedetailleerde informatie over het Takeuchi 
aanbod. Alle specificaties en mogelijke  
opbouwopties staan per machine vermeld.  
Het is tevens direct mogelijk om een demo aan 
te vragen en/of om een offerte aan te vragen 
voor het kopen, huren of leasen van een  
machine naar keuze.

TFM is vanaf januari 2019 ingebouwd op alle 
nieuwe Takeuchi machines vanaf 4 ton.

www.takeuchibenelux.com


