Pulse Provloeistofbeheer
®

Eenvoud omvormen tot winstgevendheid

Pulse® Pro-vloeistofbeheer vereenvoudigt de manier waarop vooruitstrevende werkplaatsen bulkvloeistoffen in real time
opvolgen en beheren. Het zorgt voor meer transparantie en een grotere controleerbaarheid die op hun beurt de productiviteit
en winstgevendheid verhogen.

B E W E Z E N K W A L I T E I T. T O O N A A N G E V E N D E T E C H N O L O G I E .

BULKVLOEISTOFFEN DRAADLOOS,
AUTOMATISCH EN NAUWKEURIG
OPVOLGEN
Pulse® Pro-vloeistofbeheer is de nieuwste technologische
doorbraak van Graco, de marktleider op het vlak van
vloeistofbeheer. Pulse biedt geavanceerde draadloze
technologieën om bulkvloeistoffen nauwkeurig op te
volgen, kritische analyses uit te voeren en op maat
gemaakte rapporten te automatiseren zodat u informatie
kunt delen en de besluitvorming kunt verbeteren.
Dit maakt van Pulse het meest uitgebreide, handige en
gebruiksvriendelijke vloeistofbeheersysteem op de markt.

BEHEER VAN BULKVLOEISTOFFEN
VEREENVOUDIGEN
• Kom precies te weten hoeveel vloeistof wordt
gedoseerd, waar en door wie dit gebeurt om het
voorraadbeheer te verbeteren
• Een snelle en eenvoudige draadloze configuratie
verlaagt de installatiekosten en maakt komaf met
de behoefte aan een PC-verbinding
• Stel geautomatiseerde rapporten op maat op om
weloverwogen beslissingen te kunnen nemen
• Koppel elke dosering rechtstreeks aan een werkorder
voor een nauwkeurigere facturering
• Voeg nieuwe onderdelen zonder problemen toe
naarmate uw vraag toeneemt
• Geniet van een naadloze integratie met uw DMS en
deel informatie binnen uw organisatie

KRIJG INZICHT IN HET BEHEER VAN UW BULKVLOEISTOFFEN

Transparantie. Steeds
automatisch elke druppel
opvolgen en voorraadverlies,
afrondingsfouten en
factuurverschillen tot een
minimum beperken.
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Controleerbaarheid. Problemen
vanaf de bron opvolgen aan
de hand van geavanceerde
technologie, zoals automatische
waarschuwingen en rapporten
op maat.

Integratie. Gegevens
vastleggen, ze opnemen in
veelgebruikte DMS-systemen
en snel delen met andere
belanghebbenden om zo de
planning, voorraad, inkoop,
prijsstelling en nog meer
te verbeteren.

Verplaatsbaarheid. Zonder
problemen koppelen aan
mobiele doseereenheden en
-vaten om extra stappen en
moeilijkheden voor technici
te beperken.

PULSE TM PRO-VLOEISTOFBEHEER

MAAK HET VERSCHIL MET UW EFFICIËNTIE
Technici doseren enorme hoeveelheden bulkvloeistoffen, zoals aardolie en synthetische oliën, koelvloeistoffen,
tandwielolie, ruitenwisservloeistof en nog meer. Het is een van de meest voorkomende taken die uw technici
uitvoeren. Daarom is het ook zo belangrijk om een goed overzicht te bewaren. Per slot van rekening doet elke
druppel – en elke cent – ertoe.
Gebruik Pulse® Pro-vloeistofbeheer om op het terrein, in uw wagenpark of herstelplaats uw bulkvloeistoffen
volledig onder controle te houden. Wanneer algemeen directeurs, servicemanagers, magazijniers en andere
beheerders weten welke vloeistof en hoeveel vloeistof wordt gebruikt, waar die vloeistof naartoe gaat, wanneer ze
wordt gedoseerd en tot slot wie de werkzaamheden verricht, kunnen ze op een weloverwogen manier beslissen
om activiteiten te vereenvoudigen, om eerder verloren gegane of niet-toegewezen kosten vast te leggen en
verborgen winsten bloot te leggen.

Schaalbaarheid. Voeg Pulse snel
toe aan zowat elke omgeving,
zelfs voor nabewerkingen of
diverse gebouwen binnen
eenzelfde vestiging, en vermijd
buitensporige installatiekosten
en vertragingen.

Nauwkeurige facturering.
Wijs elke centiliter vloeistof
automatisch en rechtstreeks
toe aan een werkorder om de
facturering te vereenvoudigen en
de winstmarges te maximaliseren.

Eenvoud. Kom niet voor
verrassingen, onderbrekingen
en vertragingen te staan.
Vloeistoffen worden onmiddellijk
en automatisch opgevolgd en
geregistreerd zodat technici
meer tijd kunnen besteden in de
onderhoudsstraat en zo meer
klanten kunnen bedienen.

Voorraadbeheer. Hou
toezicht op de vloeistofvoorraad en plan bijvullingen
om vertragingen en buitensporige kosten tot een
minimum te beperken.
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LEG VERBORGEN WINSTEN BLOOT EN ONTDEK EEN EENVOUDIGERE
MANIER VAN WERKEN
Innovatie leidt tot een naadloze samenwerking
Moderne vloeistofbeheersystemen volgen activiteiten met bulkvloeistoffen op en bewaken de voorraad van opslagtanks tot
doseermeters – van de onderhoudsstraat tot de backoffice – zodat belanghebbenden informatie in real time kunnen delen en
beslissingen kunnen nemen die de productiviteit en winstgevendheid voor de volledige organisatie ten goede komen.

Pulse Hub. Sluit de Pulse
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Integratie met DMS. Neem
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Hub eenvoudigweg aan op het
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PULSE TM PRO-VLOEISTOFBEHEER

Pulse-tankniveau-monitor.

Pulse-pomplucht-regelaar.

Extender. Kies uit meerdere

Rondrijden. Doseer eender

Registreer automatisch

Schakel de luchttoevoer naar de

apparaten om het bereik van

waar in uw werkplaats

tankniveaus met een ultrasone

pomp automatisch uit wanneer

Pulse in uw hele vestiging

vloeistoffen zonder de veiligheid

sensor. Dagelijkse rapporten

die niet in gebruik is om te

te vergroten.

of productiviteit in het gedrang

op maat waarin volumes,

voorkomen dat kapotte leidingen

te brengen. Technici kunnen het

afwijkingen, waarschuwingen

of afvoertanks gaan lekken

stevige vatonderstel gebruiken

en nog veel meer worden

(en kosten veroorzaken) op

om containers van 200 liter

beschreven, kunnen onmiddellijk

de werkvloer.

(55 gallon) zonder hulp of

naar de belangrijkste belang-

vertragingen gemakkelijk te

hebbenden worden gestuurd.

vervoeren naar de doseerplaats.
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DRAADLOOS EN ZORGELOOS VLOEISTOFBEHEER

Industriële toepassingen
Gebruik Pulse® Pro-vloeistofbeheer daar waar u gedoseerde vloeistof moet opvolgen en meten. Doordat het
systeem volledig draadloos is en uit slechts twee onderdelen bestaat, kan het snel worden geïnstalleerd om het
beheer van bulkvloeistoffen te vereenvoudigen en de winstgevendheid in zowat elke omgeving te maximaliseren.

Automotive Servicecentra

Onderhoud van machines
voor zwaar gebruik

GEAVANCEERDE
TECHNOLOGIE
VOOR DE MODERNE
WERKPLAATS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pulse werd door een groep
van de meest ervaren
ingenieurs uit de sector
na duizenden uren van
testen en feedback van
klanten uit alle hoeken van
de wereld in een nieuw
jasje gestoken. Hierdoor
kan Pulse een belangrijke
upgrade leveren voor het
toonaangevende Matrix™vloeistofbeheersysteem
met een brede waaier aan
geavanceerde onderdelen en
de nieuwste mogelijkheden.

Fleetcentra

• Kan worden gebruikt met petroleum en synthetische oliën
(zoals automatische-transmissievloeistof en tandwielolie),
antivries en ruitenwisservloeistof
• Meters voor hoge stroomsnelheden tot 68 lpm (18 gpm)
• Toegang tot software via alle grote webbrowsers
• Gecertificeerd voor samenwerking met gangbare aanbieders
van beheersoftware voor dealers zoals Reynolds & Reynolds®,
CDK Global® (vroeger ADP), Procede Software, Dealertrack en
PBS Systems
• Werkt op netspanning van 100-240 V/AC voor bedrade producten
en AA-alkalinebatterijen voor apparaten die op batterijen werken

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
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Pulse® Pro-vloeistofbeheer is speciaal ontworpen om de grootste
uitdagingen bij het beheer van bulkvloeistoffen aan te pakken
door technici en leidinggevenden ongeziene controle, inzichten
en analyses aan te reiken bij elke dosering.

CHECK UW PULSE
Kom het te weten op www.graco.com/pulse
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OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen
en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een
breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële
en industriële omgevingen.
Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste
technische kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt
nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de
kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling.
Naast materieel voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten,
beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen.
Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu
innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUIDAMERIKA

AZIË EN OCEANIË

INDIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

CHINA

JAPAN

AUSTRALIË

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA
BELGIË

Europees Distributiecentrum
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
België
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Volksrepubliek China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
18449
Republiek Korea
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.
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