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De slimme investering – die zichzelf snel terugbetaald

A Business Unit of –50%
tot



Minder heftrucks  3
In meer dan 20 Jaar heeft de Mobile Easy- 
key software nog nooit aangetoond dat een 
bedrijf te weinig heftrucks had. Binnen zeer

korte tijd na de implementatie kunt u zien welke 
trucks u echt nodig hebt.

Minder ongelukken   3
De persoonlijke transponder verhoogt met 
name het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de werknemers bij het omgaan met de 

vorkheftruck. Daarnaast is er de gepatenteerde crash-
sensor, die de omstandigheden ter plaatse “leert”. 
Het aantal ongevallen en dus de reparatiekosten 
dalen onmiddellijk.

Minder onderhoudskosten   3
De dynamische onderhoud planning volgens
„Werkelijke bedrijfsuren“ in plaats van inter-val-
len voorkomt onnodige werkplaats 

kosten. De software meldt tijdig de onderhouds-beurten 
en keuringen aan de betreffende verantwoordelijken.

Minder batterijkosten   3
Naast de bewaking van het elektrolytniveau 
levert de software waardevolle gegevens 
voor elke afzonderlijke batterij – met als doel 

een duurzaam en efficiënt gebruik.

Minder leasekosten   3
Een leasingprognose tot het einde van de 
looptijd kan te allen tijde in de software 
worden opgevraagd. Zo kunt u tijdig 

maatregelen treffen zodat de leasekosten uiteinde-
lijk niet uit de hand lopen.

Minder rompslomp   3
Natuurlijk betekent de invoering van Mobile 
Easykey een investering van tijd en geld. 
Maar het loont sneller dan je denkt.     

Niet voor niets is de helft van alle Duitse DAX-bedrij-
ven onze klant (de andere helft heeft geen heftrucks).

De collega‘s van de afdeling bedrijfsveiligheid zijn 
dol op Mobile Easykey. De ondernemingsraad en de 
dienst gegevensbescherming waarderen het databe-
heer en de AVG-conformiteit van de software. En uw 
bedrijfsleiding zal de besparingen aanzienlijk vinden.

Kleine vloot, grote vloot  3
Voor elk apparaat, van een palletwagen 
tot hoogwerker of vorkheftruck voor zwaar 
materieel - wij hebben voor elke machine 

de geschikte uitrusting voor elke vlootomvang.

Eenvoudig inzicht   3
De KPI voor intern transport is een meet-
waarde die onmiddellijk aangeeft of een 
heftruck efficiënt wordt gebruikt. De Indicator 

houdt rekening met en het werkelijke gebruik van de 
machine.

Eenvoudig te implementeren  3
Wij laten u graag vrijblijvend zien hoe snel u 
Mobile Easykey kunt implementeren en wat u 
daarvoor nodig heeft. Als u hierover

Vragen heeft, stel ze aan de leden van ons verkoop-
team.

Meer informatie  3
Video’s, overzichtelijke tabellen, Job Reports,
perseberichten, klanten referenties... alles
over Mobile Easykey:

www.mobileeasykey.com

Informed directly  3 (in het Duits)
White Paper
„Einstieg ins Flottenmanagement“
www.mobileeasykey.de/white-paper

ROI – Investitions- und Einsparungsrechner
www.mobileeasykey.de/neu-einsteiger

Referenties  3
Daimler
Schade aan materieel  – 20 %
Grootte van het voertuigpark – 10 %
Onderhoudskosten  – 10 %
Bron: VDI Report 2011, Zahlen für Werk Germersheim

Volkswagen OTLG
Schade aan materieel  – 40 %
Grootte van het voertuigpark – 15 %
Onderhoudskosten  – 15 %
Bron: Job Report 2015, Zahlen OTLG deutschlandweit

Lufthansa Cargo
Schade aan materieel – 50 %
Bron: Job Report 2020

SVEN DREILICH
Sales Executive, Area Sales Manager
South- and East Germany, 
Switzerland
Mobile: +49 (0)172 6195567
sven.dreilich@mobileeasykey.de

NORMAN SEIB
Area Sales Manager
North- and West Germany, Southwest Europe
Mobile: +49 (0)160 94 61 80 99
norman.seib@mobileeasykey.de 

THOMAS LANSCHÜTZER
Area Sales Manager
Austria, Italy, Southeast Europe 
Mobile: +43 (0)664 1 26 55 96
thomas.lanschuetzer@mobileeasykey.at
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SARO POLSTRA
Area Sales Manager
Belgium, Netherlands, Luxemburg
Mobile: +31 (0)6 21586215
saro.polstra@mobileeasykey.com

Yuw heftruck kostenbesparende professionals  3

–50%




