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Fedélzeti mérleg hátsó ürítésű hulladészállító járművekhez
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Kerülje el a túlterhelést
Igazítsa bevételét a lerakási költségekhez
Optimalizálja az útvonalat és a
flottakihasználtságot

Javítsa a hulladékszállítási műveletek
nyomon követését, biztonságát és
jövedelmezőségét a pontos hasznos
teherméréssel.

A Loadrite® E2750 mérlegrendszer
információkat nyújt a hatékonyság
növeléséhez és a profit maximalizálásához. Az
egyes ügyfelek kukájának súlyának ismerete
segít a helyes számlázásban; a nem
jövedelmező ügyfeleket többé nem
támogatják a jövedelmezőbbek. A pontos
súlymérés biztosítja a teherautókat a
maximális terhelhetőségről, elkerülve a drága
túlterhelési bírságokat.Az egyes kocsik
súlyának nyomon követésével pontos
súlyokat adhat ügyfelei számára a
környezetvédelmi jelentésekhez, és
csökkentheti környezeti hatásukat az
újrahasznosítási arány növelésével.Az E2750
könnyen használható és integrálható a
fedélzeti számítógépekbe. A rendszer
automatikusan méri a kuka nettó tömegét,
amikor kiürül, így pontos információkat
szolgáltat a kuka súlyáról az üzleti működés
javítása és a profit maximalizálása érdekében.

Jellemzők
Növeli a nyereséget azáltal, hogy a kukák
bevételét a leborítási költségekhez igazítja, és
megszünteti a túlterhelési bírságot.
Meghatározza az egyes ügyfelek
jövedelmezőségét.
Minimalizálja a karbantartási költségeket a
teherautóra nehezedő súly törvényileg
biztonságos előírása mellett.
Gombnyomás nélküli mérés a vezető számára a
kuka ürítése közben.
Optimalizálja a teherautó kihasználtságát és a
vezetési útvonalakat az aktuális rakomány
láthatóságával.
Meghatározza, hogy mikor kell a
hulladéklerakóhoz vagy az átrakóállomáshoz
vezetni.
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Kiértékelő

Zökkenőmentes integráció
Az E2750-et már integrálták a legtöbb főbb útvonal-kezelő
rendszerbe, és egyszerű teherautó-kommunikációs interfésszel
rendelkezik a rendszerintegrátorok számára. A kezdéshez beszéljen
velünk még ma.

loadrightinsightforwaste.com

| Insight for Waste

Nyomtató
3D pozíció
érzékelő

Specifikációk
Mérési funkciók

Loadrite Insight hulladékszállításhoz
Ássa méllyebbre magát a Loadrite Insight Waste segítségével a
hulladékgyűjtési műveletekben és a nyereségességi adatokaban! Kövesse
nyomon a jármű helyét, útvonalát, a kukák felvételi pontjait és a rakományt.
Változtassa az ügyfelek és a flotta adatait gyakorlatiasan a hatékonyabb
útvonaltervezés, a rakományoptimalizált teherautók és a jövedelmezőbb
begyűjtések érdekében. Nézze vissza a flottatörténeti tevékenységet a
problémák feltárása érdekében, javítsa a sofőr munkáját, végezzen
hatékonyságelemzést és tekintse át az útvonalakat!

LP950/LP930 nyomtató

Nyomtasson mérlegjegyet/vásárlói nyugtát
közvetlenül a fülkéből.

Kukatípustól független mérés
Teherautó hasznos terhelése és össztömege

Adatok/ Elemzés funkciók
Egyedi kukasúlyok dátum és időbélyegzővel
Kuka tartalom, kuka méret, kuka helyzet GPS szükséges)

Kommunikáció
RS232, külső Bluetooth vagy WiFi kapcsolat fedélzeti számítógéphez

Tápfeszültség és áramerősség igény

Tápfeszültség...................................................................................................12 or 24 V DC
Áramfogyasztás...........................................................................160 mA ált.350 mA max.
4 A max. LP950 nyomtatóval.

Fizikai jellemzők
Kiértékelő súlya ....................................................................... 1.5 kg (3.3 lbs)
Kiértékelő mérete..................... W145 x L240 x D110 mm (5.7 x 9.4 x 4.3 in)
Kiértékelő működési hőmérséklete ................. -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Érzékelők működési hőmérséklete ..................-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Environmental protection.......................................... IP68 protected sensors
IP54 kiértékelő, IP68 érzékelők
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