ROMÂNĂ

Știți ce se află pe acoperișul camionului
dumneavoastră?
Zăpada și căderea
gheții de pe
acoperișurile
camioanelor duc
anual la accidente

modalitate sigură de control și documentație
ale acoperișului camionului prin intermediul unei
aplicații mobile.

mortale.

Acoperișul poate fi verificat în anumite

camionului poate să străpungă cu ușurință
parbrizul unui autoturism.

Controlul și documentația sigure
ale acoperișului camionului

Sistemul CYT – Check Your Top oferă o

dezastruoase și
O placă de gheață căzută de pe acoperișul

Check Your Top

Check Your Top

locuri de repaus ale ASFINAG (Compania
de Finanțare a Străzilor și Autostrăzilor –
Austria), în zona de control CYT. Cu ajutorul
unei aplicații mobile sunt transmise, în timp

O încărcătură

real, imagini ale acoperișului. La nevoie, se

suplimentară

efectuează curățarea cu ajutorul unei schele

nedetectată

de deszăpezire, dacă aceasta este disponibilă.

pe acoperișul

La final, imaginile cu acoperișul curățat și

camionului

adecvat traficului sunt stocate pe telefon.

dumneavoastră
poate să devină cu ușurință un pericol mortal
pentru ceilalți participanți la trafic.

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți
participanți la trafic printr-un control regulat
al acoperișului camionului înaintea începerii
călătoriei.

CYT - Check Your Top

Pentru o documentație precisă, imaginile sunt
prevăzute cu informații despre locație și
marcaj de timp.

Sistemul CYT – CHECK YOUR TOP este un
Aplicația CYT4asfinag poate fi utilizată
gratuit în toate locațiile CYT, în zonele de
control prevăzute.

proiect al INNOVATIO ENGINEERING GmbH

Check Your Top
oferă:
Descărcarea gratuită a aplicației din Store

1.) Descărcarea gratuită a aplicației
CYT4asfinag din Store
2.) Pornirea aplicației și selectarea
CYT în zona marcată
3.) Verificarea existenței zăpezii sau a gheții
pe acoperișul camionului prin imagini live
4.) La nevoie:
curățarea acoperișului camionului
5.) Documentația acoperișului adecvat
traficului prin stocarea imaginii
6.) Vizualizarea imaginii stocate în galerie

Controlul sigur al acoperișului camionului
Posibilitatea documentației acoperișului

în colaborare cu ASFINAG.
Sistemul CYT poate fi utilizat gratuit în locațiile
prevăzute, împreună cu aplicația CYT4asfinag.
Puteți găsi o listă cu toate locațiile CYT
la adresa: www.innovatio-engineering.com

Nu necesită internet la fața locului
Nu depinde de locație
Recepționarea imaginilor pe telefon
Imaginea indică data și ora

Cu sprijinul bun al
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Imaginea indică locația
Protecția datelor (imaginile nu sunt stocate)
Economisirea timpului și garantarea siguranței
prin controlul din cabina de conducere

Controlați-vă acoperișul cu
sistemul CYT – sigur este sigur!

PENTRU MAI MULTĂ
SIGURANȚĂ ÎN TRAFIC
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