Trimble LOADRITE

Vågsystem

för Trimble Earthworks
maskinstyrning

Transforming the way the world works.

Omgjord från grunden...

Innovativ + Intuitiv
Uppgradera Trimble® Earthworks Maskinstyrning
med Trimble LOADRITE® Vågsystem. Integrerad
vägning ökar produktiviteten och effektiviteten vid
schaktningsarbeten genom att du alltid lastar
maximalt samtidigt som du ökar säkerheten
genom att inte överlasta. Följ upp lastvikten skopa
för skopa och få överblick över transporterna från
en och samma kraftfulla
Trimble Earthworks-display. Den allra senaste
programvaran och hårdvaran ger förare på alla
nivåer möjlighet att utvecklas och arbeta snabbare
och mer produktivt än någonsin tidigare.

Öka grävmaskinens flexibilitet och lönsamhet
och maximera din investering i maskinstyrning
genom att lägga till ett vågsystem.

INTEGRERAT
VÅGSYSTEM

Maskinstyrning
och lastvägning
på en och samma
display

LOADRITE uppgraderingskit utnyttjar den display du
använder för Earthworks tillsammans med extra sensorer för
att ge dynamisk precisionsvägning på grävmaskinen, oavsett
märke och modell.

Noggrann
information om
lasten, skopa för
skopa

Genom att kombinera maskinstyrning och lastvägning i
Trimble Earthworks-plattformen ökar du grävmaskinens
flexibilitet och lönsamhet, ger föraren möjlighet att gräva
exakt efter ritningen och maximerar dessutom varje
lastbilslast så att arbetet blir klart fortare. LOADRITE
vågsystem för Earthworks kan installeras på vilken vanlig
grävmaskin som helst tillsammans med Trimble Earthworks,
oavsett märke eller modell.

Möjlighet till
utskrifter via
Bluetooth för
arbetskvitton

INTUITIV PROGRAMVARA;
ROBUST HÅRDVARA
Vårt innovativa, helt nyskapande vågsystem kombinerar den
pålitliga noggrannheten hos ett LOADRITE system med en
intuitiv, lättanvänd Android-baserad pekskärm.
Vägningsappen för Trimble Earthworks
körs på 10-tumsdisplayen (25,7 cm) Trimble TD520.
Programvaran har tagits fram i samarbete med förare av
entreprenadmaskiner världen över och har ett gränssnitt
som är optimerat för att vara enkelt att använda och ge
bästa produktivitet. Färggrafik, naturliga kommandon och
arbetssätt på skärmen samt funktioner som du enkelt
utforskar på egen hand gör programmet intuitivt och enkelt
att lära sig.

RAPPORTERINGSFUNKTIONER
Skicka lastdata till LOADRITEs
rapporteringsplattform i molnet,
InsightHQ – en materialhanteringsportal
som nära nog i realtid visar
produktiviteten, vilka maskiner som är
tillgängliga och var materialen finns.
InsightHQ ger dig överblick så att du
kan hantera problem och optimera
produktiviteten, tillgängligheten och
prestandan nästan i realtid.
Med Bluetooth-skrivaren Trimble
LOADRITE LP930-BT kan du skriva ut
tidsstämplade kvitton inne i förarhytten
som redovisar lastningen och
vägningarna allteftersom.
Produktivt, webbaserat
InsightHQ-gränssnitt
		

De viktigaste funktionerna omfattar:

Företagsinformation
Datum och tid

Information om
kund och ID

Total lastad vikt

► Kompakt storlek och hög
utskriftshastighet
► Pappersrullar av standardstorlek
► Minimalt med underhåll

Lastvikter

Produktens namn

Trimble LOADRITE Vågsystem:

för Trimble Earthworks Maskinstyrning
Huvudegenskaper
X Hantering av underleverantörer, registrering och uppföljning av
lastningen av lastbilar och hur många ton som förflyttats
X Två produktivitetsverktyg i ett och samma strömlinjeformade
gränssnitt
X Kompatibelt med olika slags fordon
X Möjlighet att väga medan fordonet rör sig, med dynamisk vägning
X Möjlighet att maximera antalet lastade ton per liter bränsle och
minimera bränsleåtgången hos grävmaskiner och lastbilar
X Stöd för olika redskap
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Transforming the way the world works.

