
Fleet Management
Υπηρεσία 
χρονομίσθωσης 
εργαλείων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑ 
ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΑΙ ΤΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΟΥ.

Tool 
Fleet Management

ΠΩΣ ΤΟ FLEET MANAGEMENT ΣΕ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑ ΚΟΣΤΗ 
Αύξηση Παραγωγικότητας
Θα δουλεύεις πάντα με εργαλεία υψηλής 
απόδοσης που θα συνεισφέρουν στην 
παραγωγικότητά σου χωρίς να χάνεις 
χρόνο για τη διαχείριση τους και χωρίς 
αυξημένα κόστη.

Χωρίς διακοπή εργασιών στο 
εργοτάξιο

Αν αντιμετωπίσεις ξαφνικές βλάβες κατά 
τη διάρκεια του έργου, έχεις άμεσο 
αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα και στα 
κόστη που ούτως ή άλλως “τρέχουν” μέχρι 
να τα αντικαταστήσεις. Σου δίνουμε άμεσα 
εργαλείο να δουλέψεις.

Εξοικονόμηση κόστους και 
πρόβλεψη

Βελτιστοποιημένο κόστος 
διαχείρισης 

Είσαι πάντα σίγουρος ότι θα έχεις τον 
σωστό αριθμό εργαλείων σε άριστη 
κατάσταση, χωρίς να σπαταλάς πόρους σε 
περιττό εξοπλισμό.

Αύξηση διαφάνειας 
αποθήκευσης εργαλείων Εάν ένα εργαλείο χαλάσει, πρέπει να 

αντικατασταθεί από ένα αντίστοιχο 
μοντέλο εγκαίρως. Για να ελαχιστοποιηθεί 
ο χρόνος διακοπής για αντικατάσταση, 
μια αξιόπιστη λίστα στόλου εργαλείων και 
σύστημα παρακολούθησης εξοικονομεί 
χρόνο και χρήμα.

Το απρόβλεπτο κόστος επισκευών 
και συντηρήσεων εργαλείων  
καθιστούν δύσκολη τη διατήρηση του 
κόστους εντός του προϋπολογισμού. 
Εάν όλα τα έξοδα για τον στόλο 
εργαλείων καλύπτονται από σταθερό 
μηνιαίο μίσθωμα, οι προϋπολογισμοί 
μπορούν να προγραμματιστούν 
αξιόπιστα.   

“ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΙΑ 
ΚΡΥΜΜΕΝΑ 
ΚΟΣΤΗ”

Σταθερό μηνιαίο μίσθωμα
Απλώς πληρώνεις τη χρήση του εργαλείου, 
προβλεπόμενα μελλοντικά κόστη.

Επισκευές χωρίς περιορισμούς
Γρήγορες, ποιοτικές επισκευές χωρίς 
κανένα κόστος.

Εργαλεία αντικατάστασης
Ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις στο 
ενδεχόμενο επισκευής.

Ασφάλεια κλοπής
Ελαχιστοποιεί το οικονομικό ρίσκο στο 
ενδεχόμενο κλοπής.

Αναβάθμιση εργαλείων
Αναβάθμισε τα εργαλεία σου με τα πιο 
πρόσφατα μοντέλα.

Καταγραφή και σήμανση εργαλείων
Διαφάνεια και εύκολη τιμολόγηση.

Εργαλεία Peak Demand
Διαχειρίσου εύκολα τα εργαλεία σου μισθώνοντας με τη μέρα.

“Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
PEAK DEMAND 
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ”

ΓΙΑΤΙ FLEET MANAGEMENT - ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ



PEAK DEMAND
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Θεωρείς οτι μειώνεται η κερδοφορία σου από τα περιττά εργαλεία στην αποθήκη σου;  Μεταφέρεις συνεχώς από το 
ένα έργο στο άλλο εργαλεία;  Θέλεις να αποτυπώσεις με ακρίβεια τα κόστη της κάθε φάσης του έργου;
Αν η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι “ναι” τότε η Hilti έχει την ιδανική λύση για σένα.

Η ΛΥΣΗ
Η υπηρεσία Peak Demand σου επιτρέπει να έχεις τον κατάλληλο αριθμό εργαλείων ανάλογα με το στάδιο του 
έργου, χωρίς να επιφορτίζεσαι το κόστος των αχρησιμοποίητων εργαλείων και φυσικά να μην έχεις καμία έλλειψη 
όταν τα χρειάζεσαι.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Αύξησε τον στόλο εργαλείων σου, 
ανάλογα με την ανάγκη σου.

Ενεργοποίηση
Εφ’όσον έχεις συμβόλαιο Fleet 
Management και τα κριτήρια 
του Peak Demand πληρούνται, 
μπορείς με μία απλή ζήτηση 
μέσω του site μας να επιλέξεις 
τα εργαλεία που χρειάζεσαι και 
το χρονικό διάστημα χρήσης, και 
εμείς θα σου τα στείλουμε με 
μικρής διάρκειας χρονομίσθωση.

Αύξηση του στόλου σου 
για συγκεκριμένο χρόνο
Όταν ένα έργο ξεκινά ή σε 
κάποιο στάδιο του έργου 
προκύπτουν αυξημένες ανάγκες 
εργαλείων, μπορείς απλά να 
μισθώσεις αυτά που χρειάζεσαι. 
Έχοντας προγραμματίσει το 
έργο σου ο πωλητής σου θα 
ξέρει πώς να σε υποστηρίξει.  
Είναι ο καλύτερος τρόπος για 
να έχεις πάντα εργαλεία για το 
προσωπικό σου.

Ελαχιστοποιώντας το συνολικό 
κόστος των εργαλείων σου και 
μειώνοντας αισθητά τα έξοδα 
μεταφοράς των εργαλείων 
από το ένα εργοτάξιο στο 
άλλο, σου δίνουμε την 
ευκαιρία να μεγιστοποιήσεις 
την παραγωγικότητά σου.  
Μπορούμε να σου παρέχουμε 
εργαλεία για κάθε εφαρμογή για 
ορισμένο χρονο. Απλά ζήτησέ το!

Εξοικονόμηση για σένα
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