
Tigercat RemoteLog™ är ett komplett telematiksystem 

för maskinövervakning. Allt du behöver veta 

organiseras i ett lättanvänt webbgränssnitt.

RemoteLog tillhandahåller data som spelar roll 

nästan i realtid med hjälp av sattelitsändning så 

att mobiltäckning inte behövs. 

D A T A  S O M  S P E L A R  R O L L .

När den är specificerad på en ny maskinen kommer 

RemoteLog med gratis prenumeration till att börja 

med. När gratisprenumerationen upphör finns 

prenumerationsplaner att köpa via din Tigercat-återförsäljare. 

Eftermonteringskit finns tillgängliga för FPT-drivna Tigercat-

maskiner. Kontakta din återförsäljare för information.

Anslut bara till webbportalen på remotelog.tigercat.com

FÅ DE DATA SOM SPELAR ROLL MED TIGERCAT REMOTELOG.

© 2001 - 2017 Tigercat International Inc. Alla rättigheter reserverade. TIGERCAT, WIDERANGE, 

TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG deras respektive logotyper TOUGH RELIABLE 

PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" och BETWEEN THE BRANCHES, liksom deras företags- 

och produktidentitet, är varumärken som tillhör Tigercat International Inc., och får inte användas utan 

tillstånd. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS och ER, och respektive logotyper är registrerade 

varumärken hos Tigercat International Inc.

S N A B B FA K T A :

• Ingen förarutbildning krävs

• Förinställda rapporter är tillgängliga med 
ytterligare anpassningar om så önskas

• I förväg schemalagda rapporter kan 
skickas via e-post dagligen, veckovis eller 
månadsvis

• Anpassade meddelanden kan skickas till 
din smartphone eller e-post 

• Bränslenivårapporter kan skickas 
till en central plats för planering av 
bränsleleveranser

• Stöd för flera språk, plus anpassade 
inställningar för lokala tidszoner

• Maskiner kan grupperas i alla 
kombinationer baserat på typ, arbetsstyrka, 
plats eller andra parametrar

• Arbetsplatskartor kan laddas upp och visas 
som en överliggande bild på Google Maps

• Maskinens geografiska platskoordinater 
kan exporteras till Google Maps för att 
snabbt fastställa färdriktning 

• Se snabbt och enkelt maskintimmar för 
varje maskin i flottan för att hjälpa till att 
planera underhåll

• Din Tigercat-återförsäljare kan få text- eller 
e-postmeddelanden som informerar om 
maskinens plats, diagnostikmeddelanden 
och annan viktig mekanisk information för 
att optimera servicebesök, snabbt skaffa rätt 
delar till rätt plats och maximera maskinens 
driftstid remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com

T E L E M A T I K



4.  MEKANISK KONTROLLPANEL
En mängd olika mekaniska parametrar kan visas när ett skift är slut. Till exempel DEF-
tanknivå, motorns maximala kylmedelstemperatur, genomsnittlig motorbelastning, maximal 
hydrauloljetemperatur och mycket mer.

Om djupare analys behövs kan analysskärmen visa många parametrar, såsom 
hydrauloljetemperatur, som histogram för ett valt tidsintervall. Rapporter kan enkelt e-postas till 
smartphone eller dator. 

5. DIAGNOSTIKMEDDELANDEN
Meddelanden skickas via e-post eller SMS för att informera dig om allvarliga problem. En 
beskrivning av problemet, felets källa, orsak och föreslagen reparation tillhandahålls. Viktiga 
meddelanden är röda och mindre viktiga meddelanden brungula. Listan över meddelandemottagare 
kan anpassas. Dessa meddelanden är samma varningar som föraren ser i hytten, så du ser samma 
sak som föraren. 
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Var ansluten till din skogsbruksverksamhet nästan varifrån som helst. 
Allt du behöver är RemoteLog, en surfplatta eller dator och internet.

Håll ett öga på alla data som är viktiga för dig. Gräv djupare endast när det behövs för:

1. Geografisk plats

2. Aktivitetstidslinje

3. Bränslenivåer och förbrukning

4. Mekanisk kontrollpanel

5. Diagnostikmeddelanden

1. GEOGRAFISK PLATS
Kontrollpanelen innehåller en interaktiv Google-karta med gatu-, satellit- och topografivyer som 
tydligt visar var varje maskin befinner sig. Anpassade formfiler för kartorna med kalhyggen och 
gränsinformation kan enkelt laddas upp.  En funktion för navigeringssökvägar låter dig spåra den 
valda maskinens väg under ett visst tidsintervall.

2. AKTIVITETSTIDSLINJE
Den färgkodade tidslinjen visar arbetsdagen grafiskt, visar hur lång tid maskinen har arbetat, 
tankats, gått på tomgång eller varit avstängd. Flera maskiner kan väljas för jämförelse. 

 

Om tidsintervallet ändras till mer än en dag kommer vyns skala automatiskt att justeras för att visa 
flera dagar på tidslinjen.

3. HANTERING AV BRÄNSLENIVÅER OCH FÖRBRUKNING 
En horisontell bränslemätare visar dig den aktuella bränslenivån och uppskattat kvarvarande 
bränsle. Ytterligare analys ger dig den genomsnittliga bränsleförbrukningen per dag eller ett 
anpassat tidsintervall. 

HEMSKÄRMEN PÅ REMOTELOGS KONTROLLPANEL.

AKTIVITET                                              BRÄNSLE                           MEKANISKT                                                 DIAGNOSTIK

AKTIVITET                                              BRÄNSLE                           MEKANISKT                                                 DIAGNOSTIK

PRODUKTION                TANKNING                   INAKTIV TID                          AVSTÄNGD                                  REPARATION

PRODUKTION                TANKNING                   INAKTIV TID                          AVSTÄNGD                                  REPARATION

AKTIVITET                                 BRÄNSLE                 MEKANISKT                                  DIAGNOSTIK

PRODUKTION        TANKNING            INAKTIV TID                AVSTÄNGD                                  REPARATION

AKTIVITET                                               BRÄNSLE                                              MEKANISKT                                                             DIAGNOSTIK

SENAST RAPPORTERADE BRÄNSLENIVÅ RAPPORTENS 
ÅLDER

SENASTE 
AKTIVITET

BERÄKNAD 
TID

3 TIMMAR 30.08 TIMMAR

17.2 TIMMAR

28.86 TIMMAR

0 TIMMAR

1 TIMMAR

21 TIMMAR

20 TIMMAR

BRÄNSLENIVÅ: 100% (BERÄKN. 30.08 BRÄNSLETIMMAR)

BRÄNSLENIVÅ: 37.6% (BERÄKN. 17.2 BRÄNSLETIMMAR)

BRÄNSLENIVÅ: 0% (BERÄKN. 0 BRÄNSLETIMMAR)

BRÄNSLENIVÅ: 92.4% (BERÄKN. 28.86 BRÄNSLETIMMAR)

  Total bränsleförbrukning
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Beskrivning

Felkälla

Felorsak

Reparation av fel

Lågt bränsle

Maskin

Bränslenivå under minimum

Kontrollera bränslenivån och associerad givare/kablar. 
Tanka vid behov och säkerställ att systemet är fritt från läckor

BRÄNSLESYSTEM

AKTIVITET                                           BRÄNSLE                             MEKANISKT                                       DIAGNOSTIK

BESKRIVNING                                                                               DATUM                      TID

Fordonets kontrollsystem

Bränslesysteme

Hydraulsystem



4.  MEKANISK KONTROLLPANEL
En mängd olika mekaniska parametrar kan visas när ett skift är slut. Till exempel DEF-
tanknivå, motorns maximala kylmedelstemperatur, genomsnittlig motorbelastning, maximal 
hydrauloljetemperatur och mycket mer.

Om djupare analys behövs kan analysskärmen visa många parametrar, såsom 
hydrauloljetemperatur, som histogram för ett valt tidsintervall. Rapporter kan enkelt e-postas till 
smartphone eller dator. 

5. DIAGNOSTIKMEDDELANDEN
Meddelanden skickas via e-post eller SMS för att informera dig om allvarliga problem. En 
beskrivning av problemet, felets källa, orsak och föreslagen reparation tillhandahålls. Viktiga 
meddelanden är röda och mindre viktiga meddelanden brungula. Listan över meddelandemottagare 
kan anpassas. Dessa meddelanden är samma varningar som föraren ser i hytten, så du ser samma 
sak som föraren. 

1

2

3 4

5

Var ansluten till din skogsbruksverksamhet nästan varifrån som helst. 
Allt du behöver är RemoteLog, en surfplatta eller dator och internet.

Håll ett öga på alla data som är viktiga för dig. Gräv djupare endast när det behövs för:

1. Geografisk plats

2. Aktivitetstidslinje

3. Bränslenivåer och förbrukning

4. Mekanisk kontrollpanel

5. Diagnostikmeddelanden

1. GEOGRAFISK PLATS
Kontrollpanelen innehåller en interaktiv Google-karta med gatu-, satellit- och topografivyer som 
tydligt visar var varje maskin befinner sig. Anpassade formfiler för kartorna med kalhyggen och 
gränsinformation kan enkelt laddas upp.  En funktion för navigeringssökvägar låter dig spåra den 
valda maskinens väg under ett visst tidsintervall.

2. AKTIVITETSTIDSLINJE
Den färgkodade tidslinjen visar arbetsdagen grafiskt, visar hur lång tid maskinen har arbetat, 
tankats, gått på tomgång eller varit avstängd. Flera maskiner kan väljas för jämförelse. 

 

Om tidsintervallet ändras till mer än en dag kommer vyns skala automatiskt att justeras för att visa 
flera dagar på tidslinjen.

3. HANTERING AV BRÄNSLENIVÅER OCH FÖRBRUKNING 
En horisontell bränslemätare visar dig den aktuella bränslenivån och uppskattat kvarvarande 
bränsle. Ytterligare analys ger dig den genomsnittliga bränsleförbrukningen per dag eller ett 
anpassat tidsintervall. 

HEMSKÄRMEN PÅ REMOTELOGS KONTROLLPANEL.

AKTIVITET                                              BRÄNSLE                           MEKANISKT                                                 DIAGNOSTIK

AKTIVITET                                              BRÄNSLE                           MEKANISKT                                                 DIAGNOSTIK

PRODUKTION                TANKNING                   INAKTIV TID                          AVSTÄNGD                                  REPARATION

PRODUKTION                TANKNING                   INAKTIV TID                          AVSTÄNGD                                  REPARATION

AKTIVITET                                 BRÄNSLE                 MEKANISKT                                  DIAGNOSTIK

PRODUKTION        TANKNING            INAKTIV TID                AVSTÄNGD                                  REPARATION

AKTIVITET                                               BRÄNSLE                                              MEKANISKT                                                             DIAGNOSTIK

SENAST RAPPORTERADE BRÄNSLENIVÅ RAPPORTENS 
ÅLDER

SENASTE 
AKTIVITET

BERÄKNAD 
TID

3 TIMMAR 30.08 TIMMAR

17.2 TIMMAR

28.86 TIMMAR

0 TIMMAR

1 TIMMAR

21 TIMMAR

20 TIMMAR

BRÄNSLENIVÅ: 100% (BERÄKN. 30.08 BRÄNSLETIMMAR)

BRÄNSLENIVÅ: 37.6% (BERÄKN. 17.2 BRÄNSLETIMMAR)

BRÄNSLENIVÅ: 0% (BERÄKN. 0 BRÄNSLETIMMAR)

BRÄNSLENIVÅ: 92.4% (BERÄKN. 28.86 BRÄNSLETIMMAR)

  Total bränsleförbrukning

  F
ö

rb
ru

ka
t b

rä
n

sl
e 

(L
)

AKTIVITET                                                    BRÄNSLE                                     MEKANISKT                                                  DIAGNOSTIK

TEMPERATUR, 

MOTORKYLMEDEL

MAX (˚C)

MOTORTIMMAR

VÄRDE (h)

HYDRAULISK 

OLJETEMPERATUR

MAX (˚C)

Hydraulisk oljetemperatur

H
yd

ra
u

lis
k 

o
lje

te
m

p
er

at
u

r 
(C

)

Beskrivning

Felkälla

Felorsak

Reparation av fel

Lågt bränsle

Maskin

Bränslenivå under minimum

Kontrollera bränslenivån och associerad givare/kablar. 
Tanka vid behov och säkerställ att systemet är fritt från läckor

BRÄNSLESYSTEM

AKTIVITET                                           BRÄNSLE                             MEKANISKT                                       DIAGNOSTIK

BESKRIVNING                                                                               DATUM                      TID

Fordonets kontrollsystem

Bränslesysteme

Hydraulsystem



4.  MEKANISK KONTROLLPANEL
En mängd olika mekaniska parametrar kan visas när ett skift är slut. Till exempel DEF-
tanknivå, motorns maximala kylmedelstemperatur, genomsnittlig motorbelastning, maximal 
hydrauloljetemperatur och mycket mer.

Om djupare analys behövs kan analysskärmen visa många parametrar, såsom 
hydrauloljetemperatur, som histogram för ett valt tidsintervall. Rapporter kan enkelt e-postas till 
smartphone eller dator. 

5. DIAGNOSTIKMEDDELANDEN
Meddelanden skickas via e-post eller SMS för att informera dig om allvarliga problem. En 
beskrivning av problemet, felets källa, orsak och föreslagen reparation tillhandahålls. Viktiga 
meddelanden är röda och mindre viktiga meddelanden brungula. Listan över meddelandemottagare 
kan anpassas. Dessa meddelanden är samma varningar som föraren ser i hytten, så du ser samma 
sak som föraren. 

1

2

3 4

5

Var ansluten till din skogsbruksverksamhet nästan varifrån som helst. 
Allt du behöver är RemoteLog, en surfplatta eller dator och internet.

Håll ett öga på alla data som är viktiga för dig. Gräv djupare endast när det behövs för:

1. Geografisk plats

2. Aktivitetstidslinje

3. Bränslenivåer och förbrukning

4. Mekanisk kontrollpanel

5. Diagnostikmeddelanden

1. GEOGRAFISK PLATS
Kontrollpanelen innehåller en interaktiv Google-karta med gatu-, satellit- och topografivyer som 
tydligt visar var varje maskin befinner sig. Anpassade formfiler för kartorna med kalhyggen och 
gränsinformation kan enkelt laddas upp.  En funktion för navigeringssökvägar låter dig spåra den 
valda maskinens väg under ett visst tidsintervall.

2. AKTIVITETSTIDSLINJE
Den färgkodade tidslinjen visar arbetsdagen grafiskt, visar hur lång tid maskinen har arbetat, 
tankats, gått på tomgång eller varit avstängd. Flera maskiner kan väljas för jämförelse. 

 

Om tidsintervallet ändras till mer än en dag kommer vyns skala automatiskt att justeras för att visa 
flera dagar på tidslinjen.

3. HANTERING AV BRÄNSLENIVÅER OCH FÖRBRUKNING 
En horisontell bränslemätare visar dig den aktuella bränslenivån och uppskattat kvarvarande 
bränsle. Ytterligare analys ger dig den genomsnittliga bränsleförbrukningen per dag eller ett 
anpassat tidsintervall. 

HEMSKÄRMEN PÅ REMOTELOGS KONTROLLPANEL.

AKTIVITET                                              BRÄNSLE                           MEKANISKT                                                 DIAGNOSTIK

AKTIVITET                                              BRÄNSLE                           MEKANISKT                                                 DIAGNOSTIK

PRODUKTION                TANKNING                   INAKTIV TID                          AVSTÄNGD                                  REPARATION

PRODUKTION                TANKNING                   INAKTIV TID                          AVSTÄNGD                                  REPARATION

AKTIVITET                                 BRÄNSLE                 MEKANISKT                                  DIAGNOSTIK

PRODUKTION        TANKNING            INAKTIV TID                AVSTÄNGD                                  REPARATION

AKTIVITET                                               BRÄNSLE                                              MEKANISKT                                                             DIAGNOSTIK

SENAST RAPPORTERADE BRÄNSLENIVÅ RAPPORTENS 
ÅLDER

SENASTE 
AKTIVITET

BERÄKNAD 
TID

3 TIMMAR 30.08 TIMMAR

17.2 TIMMAR

28.86 TIMMAR

0 TIMMAR

1 TIMMAR

21 TIMMAR

20 TIMMAR

BRÄNSLENIVÅ: 100% (BERÄKN. 30.08 BRÄNSLETIMMAR)

BRÄNSLENIVÅ: 37.6% (BERÄKN. 17.2 BRÄNSLETIMMAR)

BRÄNSLENIVÅ: 0% (BERÄKN. 0 BRÄNSLETIMMAR)

BRÄNSLENIVÅ: 92.4% (BERÄKN. 28.86 BRÄNSLETIMMAR)

  Total bränsleförbrukning

  F
ö

rb
ru

ka
t b

rä
n

sl
e 

(L
)

AKTIVITET                                                    BRÄNSLE                                     MEKANISKT                                                  DIAGNOSTIK

TEMPERATUR, 

MOTORKYLMEDEL

MAX (˚C)

MOTORTIMMAR

VÄRDE (h)

HYDRAULISK 

OLJETEMPERATUR

MAX (˚C)

Hydraulisk oljetemperatur

H
yd

ra
u

lis
k 

o
lje

te
m

p
er

at
u

r 
(C

)

Beskrivning

Felkälla

Felorsak

Reparation av fel

Lågt bränsle

Maskin

Bränslenivå under minimum

Kontrollera bränslenivån och associerad givare/kablar. 
Tanka vid behov och säkerställ att systemet är fritt från läckor

BRÄNSLESYSTEM

AKTIVITET                                           BRÄNSLE                             MEKANISKT                                       DIAGNOSTIK

BESKRIVNING                                                                               DATUM                      TID

Fordonets kontrollsystem

Bränslesysteme

Hydraulsystem



Tigercat RemoteLog™ är ett komplett telematiksystem 

för maskinövervakning. Allt du behöver veta 

organiseras i ett lättanvänt webbgränssnitt.

RemoteLog tillhandahåller data som spelar roll 

nästan i realtid med hjälp av sattelitsändning så 

att mobiltäckning inte behövs. 

D A T A  S O M  S P E L A R  R O L L .

När den är specificerad på en ny maskinen kommer 

RemoteLog med gratis prenumeration till att börja 

med. När gratisprenumerationen upphör finns 

prenumerationsplaner att köpa via din Tigercat-återförsäljare. 

Eftermonteringskit finns tillgängliga för FPT-drivna Tigercat-

maskiner. Kontakta din återförsäljare för information.

Anslut bara till webbportalen på remotelog.tigercat.com

FÅ DE DATA SOM SPELAR ROLL MED TIGERCAT REMOTELOG.

© 2001 - 2017 Tigercat International Inc. Alla rättigheter reserverade. TIGERCAT, WIDERANGE, 

TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG deras respektive logotyper TOUGH RELIABLE 

PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" och BETWEEN THE BRANCHES, liksom deras företags- 

och produktidentitet, är varumärken som tillhör Tigercat International Inc., och får inte användas utan 

tillstånd. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS och ER, och respektive logotyper är registrerade 

varumärken hos Tigercat International Inc.

S N A B B FA K T A :

• Ingen förarutbildning krävs

• Förinställda rapporter är tillgängliga med 
ytterligare anpassningar om så önskas

• I förväg schemalagda rapporter kan 
skickas via e-post dagligen, veckovis eller 
månadsvis

• Anpassade meddelanden kan skickas till 
din smartphone eller e-post 

• Bränslenivårapporter kan skickas 
till en central plats för planering av 
bränsleleveranser

• Stöd för flera språk, plus anpassade 
inställningar för lokala tidszoner

• Maskiner kan grupperas i alla 
kombinationer baserat på typ, arbetsstyrka, 
plats eller andra parametrar

• Arbetsplatskartor kan laddas upp och visas 
som en överliggande bild på Google Maps

• Maskinens geografiska platskoordinater 
kan exporteras till Google Maps för att 
snabbt fastställa färdriktning 

• Se snabbt och enkelt maskintimmar för 
varje maskin i flottan för att hjälpa till att 
planera underhåll

• Din Tigercat-återförsäljare kan få text- eller 
e-postmeddelanden som informerar om 
maskinens plats, diagnostikmeddelanden 
och annan viktig mekanisk information för 
att optimera servicebesök, snabbt skaffa rätt 
delar till rätt plats och maximera maskinens 
driftstid remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com

T E L E M A T I K



Tigercat RemoteLog™ är ett komplett telematiksystem 

för maskinövervakning. Allt du behöver veta 

organiseras i ett lättanvänt webbgränssnitt.

RemoteLog tillhandahåller data som spelar roll 

nästan i realtid med hjälp av sattelitsändning så 

att mobiltäckning inte behövs. 

D A T A  S O M  S P E L A R  R O L L .

När den är specificerad på en ny maskinen kommer 

RemoteLog med gratis prenumeration till att börja 

med. När gratisprenumerationen upphör finns 

prenumerationsplaner att köpa via din Tigercat-återförsäljare. 

Eftermonteringskit finns tillgängliga för FPT-drivna Tigercat-

maskiner. Kontakta din återförsäljare för information.

Anslut bara till webbportalen på remotelog.tigercat.com

FÅ DE DATA SOM SPELAR ROLL MED TIGERCAT REMOTELOG.

© 2001 - 2017 Tigercat International Inc. Alla rättigheter reserverade. TIGERCAT, WIDERANGE, 

TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG deras respektive logotyper TOUGH RELIABLE 

PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" och BETWEEN THE BRANCHES, liksom deras företags- 

och produktidentitet, är varumärken som tillhör Tigercat International Inc., och får inte användas utan 

tillstånd. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS och ER, och respektive logotyper är registrerade 

varumärken hos Tigercat International Inc.

S N A B B FA K T A :

• Ingen förarutbildning krävs

• Förinställda rapporter är tillgängliga med 
ytterligare anpassningar om så önskas

• I förväg schemalagda rapporter kan 
skickas via e-post dagligen, veckovis eller 
månadsvis

• Anpassade meddelanden kan skickas till 
din smartphone eller e-post 

• Bränslenivårapporter kan skickas 
till en central plats för planering av 
bränsleleveranser

• Stöd för flera språk, plus anpassade 
inställningar för lokala tidszoner

• Maskiner kan grupperas i alla 
kombinationer baserat på typ, arbetsstyrka, 
plats eller andra parametrar

• Arbetsplatskartor kan laddas upp och visas 
som en överliggande bild på Google Maps

• Maskinens geografiska platskoordinater 
kan exporteras till Google Maps för att 
snabbt fastställa färdriktning 

• Se snabbt och enkelt maskintimmar för 
varje maskin i flottan för att hjälpa till att 
planera underhåll

• Din Tigercat-återförsäljare kan få text- eller 
e-postmeddelanden som informerar om 
maskinens plats, diagnostikmeddelanden 
och annan viktig mekanisk information för 
att optimera servicebesök, snabbt skaffa rätt 
delar till rätt plats och maximera maskinens 
driftstid remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com

T E L E M A T I K


