9 manieren OM DE
PRODUCTIVITEIT TE VERHOGEN

Productiviteit gaat niet alleen over meer doen in minder tijd. Een goed geleid bedrijf dat medewerkers eigen verantwoordelijkheid geeft,
kan zorgen voor lagere arbeidskosten en hogere medewerkertevredenheid.
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uw team
Nadruk op veiligheid
De bouw kent het hoogste aantal
ongelukken per aantal medewerkers per
aantal werkuren. Ongelukken kunnen
een negatieve invloed hebben op de
productie en op het moreel.
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geef alle machinisten
materieel voor
goede prestaties
Cat® Connect-technologieën helpen
machinisten op alle niveaus beter
te presteren, maar ze moeten
beginnen met een goede basiskennis.
Leid ze op in de mogelijkheden
van de machines, train ze in het
optimaliseren van de machine voor
verschillende toepassingen en maak
ze vertrouwd met projectplannen en
doelen. Met deze informatie kunnen
machinisten sneller beslissingen
nemen en de bedrijfsmodi aanpassen
aan veranderende condities op
het werkterrein.

kies de beste machine
voor de taak
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gebruik de technologie
Van mobiele telefoons en tablets
tot zenderontvangers, op moderne
werkterreinen is de technologie overal.
De technologie in uw apparatuur is net zo
cruciaal. Cat Connect-technologieën variëren
van nivellerings- en verdichtingssystemen
voor tijdig kwaliteitswerk tot nauwkeurige
ladingregelsystemen voor nauwkeurige
laad- en transportgegevens. Aangezien
ze in Cat machines zijn ingebouwd, zijn ze
geoptimaliseerd voor uw apparatuur en
gebouwd met het oog op betrouwbaarheid.

verminder stilstandtijd
Niet-geplande uitvaltijd is de vijand van
deadlines en budgetten. Naast het bewaken
van de toestand van de apparatuur
moet u ook de bedrijfstechnieken in
het oog houden, zodat de productiviteit
hoog blijft en de slijtage aan de
apparatuur laag. Bedenk dat een goed
onderhoudsprogramma de winst met meer
dan 10% kan verhogen. Uw Cat dealer geeft
u graag de gewenste ondersteuning.
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uw werkterrein
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Vergelijkbare taken kunnen door diverse
machines worden uitgevoerd, maar sommige
doen dat efficiënter dan andere. Bij verplaatsen
en laden zijn wielladers bijvoorbeeld het
geschiktst om oevermateriaal of opgehoopte
materialen te verplaatsen naar vultrechters
en trucks. Maar voor (sleuven) graven kunnen
graaf-laadcombinaties verschillende taken
uitvoeren, zodat er geen andere machines
nodig zijn. Houd rekening met de locatie, het
werkterrein, het soort taak en de toepassing.

geef medewerkers
inspraak
Als uw team de kans krijgt om
bestaande situaties uit te dagen, levert
dat een realtimeprocesverbetering op
vanuit verschillende perspectieven.
Moedig het personeel aan om vragen
te stellen als: "Is dit het beste moment
om deze taak uit te voeren? Wie is hier
het meest geschikt voor?"

uw machines
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BEREID WERKTERREINEN
goed voor
Het doel is om het werk te laten
doorgaan in het vereiste tempo om
deadlines te halen of voor te blijven.
Laadplaatsen moeten minstens twee
trucklengten beslaan voor snelle
laadcycli en wisseling van trucks.
Taken voor het voorbereiden van
werkterreinen moeten duidelijk zijn
aangegeven, en bouwplaatsen moeten
zijn ingericht op de efficiëntste manier
om taken te vervullen.
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RICHT HET WERKTERREIN IN
OP EFFICIËNTIE
Er is veel tijd besteed aan taakplanning,
wat betekent dat er slechts één optimale
indeling van het werkterrein is. Zo
kan een planning voor de opslag van
apparatuur en materialen (en voor
het achterhalen van de locatie) een
aanzienlijke tijd- en kostenbesparing
betekenen bij het beheer van
uw werkterrein.
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ZORG ALTIJD VOOR
SUPERVISIE TER PLAATSE
Zelfs het beste personeel wordt nog
efficiënter wanneer op het werkterrein
iemand aanwezig is om problemen
af te handelen, communicatie
mogelijk te maken en medewerkers
eraan te herinneren dat iedereen
verantwoordelijk is voor de veiligheid.

