PAYLOAD

PRODUKTIVITETEN ÄR VIKTIG:
HUR MYCKET KAN DU SPARA MED PAYLOAD-TEKNIKEN?

Med Cat® Connect PAYLOAD-teknik möjliggörs vägning på plats så att förarna alltid kan uppnå exakta mål.
Det betyder att du inte behöver oroa dig för överlastning, underlastning eller fellastning. Den här exaktheten
skapar en produktivare och effektivare arbetsplats. Med tiden ger det verkligen ett bättre slutresultat.
För in dina data i formuläret nedan och beräkna vilken årlig besparing du skulle kunna göra med hjälp av exaktare
nyttolastmätningar med Cat Connect.

EXEMPEL

A

Hur många dagar i veckan är verksamheten i gång?

B

Hur många dagar är verksamheten igång totalt per år? (vanligen A x 52)

5
260

C

Hur många dumprar lastar ni per dag?

D

Totalt antal dumprar ni lastar per år? (C x B)

13 000

50

E

Procentandel fellastade dumprar per dag?

17

F

Totalt antal fellastade dumprar per dag? (C x E/100)

8,5

G

Totalt antal fellastade dumprar per år? (F x B)

2 210

ANTAGANDEN VI GJORT
H

Förlorade minuter för att justera en fellastad dumper*

I

Driftskostnad per timme för utrustning och arbete**

J

Driftskostnad per minut för utrustning och arbete (I/60)

16
+215
3,58333

Friskrivning: Resultaten kan skilja sig åt. Exemplet som visas kommer från lastning
och transport av hög volym.
* Baserat på beräknad tid för omlastning, tippning, väntan vid vägningsstation
och omvägning vid behov
** Kostnad baserad på följande användningskostnad per timme för 1 hjullastare och 1 dumper:
Hjullastare (hjullastare och arbete): USD 125/timme
Dumper (dumper och arbete): USD 90/timme

Potentiell årlig besparing för din verksamhet:

USD 126 706, 67

Utöver de möjliga besparingarna som visats till följd av minskat omarbete kan du spara ännu
mer genom att minska bränsleanvändningen. Genom att optimera lasterna kan du dessutom
minska antalet dumprar i maskinparken för att transportera samma mängd material.
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