NIO SÄTT ATT ÖKA PRODUKTIVITETEN
Produktivitet handlar inte bara om att göra mer på kortare tid. Ett väl utfört arbete som ger anställda ökade möjligheter kan minska jobbkostnaderna och
samtidigt öka tillfredsställelsen.
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ditt team
Fokus på säkerheten
Anläggningsbranschen har en
av de högsta olycksfrekvenserna
för anställda per antal
slutförda arbetstimmar.
Olyckor kan ha en negativ
påverkan på produktiviteten
och arbetsmoralen.

dina maskiner
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ge medarbetarna en röst
När arbetsteamet tillåts utmana
den gällande ordningen får du
olika perspektiv på saken som
ger processförbättringar i realtid.
Uppmuntra medarbetarna att ställa
frågor som "Är det här den bästa
tiden att utföra den här uppgiften?
Vem är bäst kvalificerad att utföra
det här?"

5

utrusta förarna så att
de kan prestera
Cat® Connect-teknik kan hjälpa
förarna att prestera bättre
på alla nivåer, men först och
främst behöver de ha en god
kunskapsbas. Lär dem om
maskinernas funktioner, utbilda
dem i hur de optimerar maskinen
för olika tillämpningar och
informera dem om planer och
målsättningar för projekten.
Med den här informationen kan
förarna fatta beslut snabbare
och justera driftlägen vid
ändrade arbetsförhållanden.
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välj bäst maskin
för uppdraget
Även om det kanske finns flera maskiner
som utför liknande uppgifter, kan en
del utföra dem effektivare. Vid flytt
och lastning är till exempel hjullastare
bäst när det gäller att förflytta packade
material och upplagsmaterial till tråg
och truckar. Men när det gäller grävning
och schaktning kan grävlastare utföra
ett flertal uppgifter och göra att det inte
behövs andra maskiner. Ta med platsen,
arbetsytan, uppgiften och tillämpningen
i beräkningen.

dra nytta av tekniken
Tekniken finns överallt på moderna
arbetsplatser i form av allt från
mobiltelefoner och surfplattor till
kommunikationsradior. Tekniken
i utrustningen är minst lika viktig.
Cat Connect-teknik omfattar allt
från kontrollsystem för höjd och
packning, som hjälper dig att utföra
kvalitetsarbete i tid, till exakta system
för nyttolastkontroll som ger precisa
data för last och transport. Eftersom
tekniken är inbyggd i Cat-maskinerna
är den optimerad för utrustningen och
byggd för tillförlitlighet.

minimera driftstoppen
Oplanerade driftstopp kan hindra att
du håller deadline och budget. Utöver
att övervaka utrustningens status
bör du även övervaka drifttekniken
för att hålla produktivitetsnivåerna
uppe och maskinslitaget nere.
Kom ihåg att du med ett bra
underhållsprogram kan öka vinsten
med mer än 10 %. Din Cat-återförsäljare
kan ge dig den support du behöver.
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din anläggning
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FÖRBERED
ARBETSPLATSERNA ADEKVAT
work areas
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Målet är att hålla den arbetstakt
som krävs för att ha arbetet
klart till eller före deadline.
Lastområdena bör vara minst
två gånger så långa som en
dumper för att möjliggöra korta
lastcykler och dumperväxlingar.
Arbetsuppgifter för beredande av
arbetsplatsen ska markeras tydligt
och arbetsplatserna ska anordnas
så att uppgifterna kan utföras så
effektivt som möjligt.

PLANERA ARBETSPLATSEN
FÖR EFFEKTIVT ARBETE
Mycket tid läggs på
arbetsplanering, och det betyder
att det bara finns en optimalt
utformad arbetsplats. Genom att till
exempel planera för var utrustning
och material ska lagras – och att
kunna spåra deras placering –
kan du minska tidsåtgången
och kostnaderna betydligt för
hanteringen av arbetsplatsen.

TILLHANDAHÅLL ALLTID
STÖD PÅ ARBETSPLATSEN
Till och med de allra bästa
arbetsteam blir effektivare när
det finns någon på plats som
kan hantera problem, underlätta
kommunikationen och se till att
de kommer ihåg att säkerheten
är allas ansvar.

