
AXEL FOREST-PC-RATKAISU METSÄTYÖKONEISIIN

"Axel Drive” on lyhyessä ajassa vakuuttanut

useat kotimaiset kuljetusliikkeet monipuoli-

silla ominaisuuksillaan. 
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Kestävät työkalut vaativaan ympäristöön

Axel Forest-ratkaisu on kehitetty vastaamaan tämän päivän metsätalouden kuljetusten haasteisiin.
Ratkaisu sisältää laitteiston lisäksi asennus-  ja ylläpitopalvelun, joten yrittäjänä voit keskittyä olennaiseen. 

Näppärän pikatelakointiratkaisun avulla laitteisto voidaan helposti irrottaa ja kiinnittää. Tämä 
mahdollistaa laitteen käyttämisen tarvittaessa useissa työkoneissa, mikä tuo yrityksellenne suoraa 
kustannussäästöä. Laitteisto on varustettu aidolla Windows-käyttöjärjestelmällä, joten se on yhteensopiva
olemassa olevien järjestelmien kanssa.



 

 

Yksi monipuolinen ratkaisu riittää

 
 

Axel Forest-kokoonpano sisältää: 

    

Axel Forestin edut metsäkoneasennuksessa

Valitse ympäristö - Me toimitamme ratkaisun. 
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John Deere, PJP-Expertit, Rosenlew, ADR-Haanpää, Vapo, Combitrans, Teboil, Merivoimat, Neste Oil,
Poliisi, Keski-Suomen Pelastuslaitos, Helsingin Pelastuslaitos, SOL Ympäristöpalvelut, SITA, Jätekukko,
L&T, PJP-Expertit, Kouvolan Jätehuolto, Rosk’n Roll, Volvo Europe, Puolustusvoimat, Vantaan Energia,
Tietiimi

Axel-ratkaisuihin luottavat:

Axel Forest on rakennettu Xplore Technologies:in kehittämän
monikäyttöisen Tablet-PC:n ympärille. Xplore iX104C4:n
älykäs pikatelakointiratkaisu, helppo irrotettavuus, langattoman
tiedonsiirron hyödyntäminen ja äärimmäisiä olosuhteita
kestämään suunniteltu rakenne tekevät laitteesta
luotettavan ja monipuolisen työkalun.

• Ajoneuvo-PC Xplore iX104 C4:n kosketusnäytöllä
• Pikatelakointiaseman sisältäen latausjännitteen
   sekä oheislaiteliitännät (USB)
• Langattomat kommunikointioptiot: WLAN,
   Bluetooth, GPS, eGPRS, HSPA
• Valinnaisen näppäimistön
• Kotimaiset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut

Laite kulkee käyttäjänsä mukana vaivattomasti työympäristöstä
toiseen. Enää ei tarvita useita eri tuotteita, sillä yksi monipuolinen
ratkaisu riittää.

• Kestävyys - suunniteltu ja testattu muotoilu vaativiin
   olosuhteisiin (läpäissyt MIL-STD-810F-testit)
• Joustavat, luotettavat ja turvalliset telakointi-
   mahdollisuudet: mahdollistaa myös laitteen siirtämisen
   työkoneesta toiseen
• Voidaan käyttää myös räjähdysvaarallisissa tiloissa
   (Atex/1604)
• Kosketusnäyttö
• Monikäyttömahdollisuudet, liikuteltavuus
• Langattoman tiedonsiirron hyödyntäminen (WLAN,
   Bluetooth, GPS, eGPRS, HSPA)
• Kokoonpanon voi hankkia kiinteällä kuukausimaksulla
  tai kertainvestoinnilla.

Mobiliteettia ja toimintavarmuutta vaativiin olosuhteisiin


