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للحفارات الهيدروليكية

تحقيق األحامل املستهدفة بدقة يف كل مرة.
•	يستخدم نظام  Payloadالقيايس لوزن الحمولة أثناء الحركة لتحقيق األحامل املستهدفة بدقة يف
كل مرة ،ولتقليل أوقات التحميل ،ولتحسني كفاءة التحميل ،ولزيادة إنتاجية موقع العمل.

•	ميكن عرض الحمولة الصافية للجرافة ووزن الحمولة الصافية الرتاكمي للشاحنة من دون عناء
عىل شاشة العرض التي تعمل باللمس.

•	يساعد التتبع التلقايئ مديري مواقع العمل يف مراقبة اإلنتاج وإدارته ،مام يساعدك عىل تحسني
الكفاءة وخفض التكاليف.

•	تظهر تنبيهات خاصة بزيادة الحمولة الصافية عندما تتجاوز األحامل النهائية للجرافة حدود
الحمولة الصافية ،ويتم سامع تنبيهات صوتية تتعلق بدقة حالة الوزن ،وعند آخر دفعة ،وعندما
تزيد حمولة الشاحنة بالحمولة الصافية النهائية للجرافة.

•	يساعدك نظام  Payloadيف معرفة كيفية تحسني حجم أسطول الشاحنات الخاص بك عىل نحو
صحيح لخفض تكاليف املشغلني ،والقود ،والصيانة.
•	يؤدي إجراء الوزن تلقائيًا إىل توفري أوزان مقدرة أثناء الرفع وأوزان مقيسة بعد التأرجح.

•	ستحصل عىل تقديرات آنية للحمولة الصافية للجرافة من دون الحاجة للتأرجح ،مام يتيح لك
عرض األوزان املعدلة بشكل رسيع وقلب أي مواد زائدة من الجرافة.
•	يتم تحويل الحموالت الصافية للجرافة بسهولة إىل وزن الحمولة الصافية الرتاكمي للشاحنة بعد
تفريغ الجرافة يف الشاحنة.

•	ميكن تتبع اإلنتاجية اليومية من الكابينة ،عن طريق الوصول الرسيع إىل األوزان املستهدفة
للشاحنة ،واألحامل ،وعدد الدورات ،ونقل املواد ،والقيم اإلجاملية اليومية .ال تحدث أي خسارة
يف اإلنتاجية بسبب األحامل الناقصة.

> زيادة اإلنتاجية

•	ميكن تحقيق األحامل املستهدفة بدقة وزيادة كفاءة التحميل بفضل
إمكانية الوزن أثناء الحركة والتقدير اآلين للحمولة الصافية من دون
الحاجة للتأرجح.

•	ميكن إجراء املعايرة يف دقائق.
•	استخدم تقنيات  Cat LINKلتعقب نقل املواد واإلنتاج.

•	ميكن مراقبة األحامل املستهدفة بسهولة من الكابينة ،مام ميكنك من
الرتكيز عىل تحميل الشاحنة.
•	يساعدك إجراء الوزن يف حالة الثبات عىل وزن يشء ما بإتقان مع
الحمولة الصافية املوزونة برسعة واملاكينة متوقفة.

> خفض التكاليف

•	 َح ِّمل الشاحنات بالحمولة الصافية املثىل وانقل مزيدًا من املواد.

•	ميكنك العمل بثقة دون الحاجة للتخمني ،مع تحقيق األحامل
املستهدفة بدقة يف كل مرة ،وخفض تكاليف التشغيل.
•	يؤدي تقليل األحامل الناقصة ،واألحامل الزائدة ،ودورات التحميل إىل
عدم الحاجة إىل التوجه إىل امليزان وتوفري تكاليف نقل املواد.

> التعقب واملراقبة

•	 َح ِّسن مستوى االتساق للمشغلني عىل اختالف مستويات خرباتهم.

•	يستطيع املشغلون تتبع اإلنتاجية اليومية من الكابينة ،عن طريق الوصول الرسيع إىل معلومات معينة كاألوزان املستهدفة للشاحنة ،واألحامل ،وعدد
الدورات ،ونقل املواد ،والقيم اإلجاملية اليومية .ومع استخدام تقنيات  Cat LINKكذلك ،ميكن الوصول إىل البيانات التفصيلية عن بُعد إلدارة
العمليات بصورة شاملة وتحقيق اإلنتاج املستهدف.
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