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Optimer indtjeningen

• Styrk produktionen, mens du 
fastholder eller sænker dine 
omkostninger

• Reducer energiforbruget
• Forlæng sliddeles levetid 

Forøg produktiviteten

• Identificer uudnyttet kapacitet 
til forbedret udnyttelse af 
driftsaktiver 

• Uovertruffet globalt service- og 
supportnetværk, som sikrer 
optimeret oppetid

Optimeret design

• Flere forskellige veje-enheder 
med fleksible designs, der 
muliggør montering på en lang 
række faste transportbånd og 
mobile anlæg såsom knusere, 
sigter og stablere

• Fremstillet til barske industrier 
og testet i de mest udfordrende 
miljøer

• Simpel montage og lave 
vedligeholdelseskrav

• Udviklet til høj nøjagtighed og 
pålidelighed  

Brugervenlig

• Enkel, forståelig brugerflade
• Menu struktur svarende til den i 

andre LOADRITE vejesystemer
• Minimal operatørtræning og let 

at kalibrere

OPTIMALT FLOW, MAKSIMAL INDTJENING

Få mest ud af din produktion og dine aktiver
Optimer rentabiliteten på dine driftsaktiviteter ved at overvåge og 
forbedre processerne. LOADRITE vejesystemer til transportbånd giver 
operatører og ledere en række stærke værktøjer til måling af den faktiske 
produktion fra sigter og knusere, sporing af slutproduktet, analyse af an-
lægs- og maskinstop og overvågning af lastning af lastbiler, pramme og 
togvogne.
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INDIVIDUELLE LØSNINGER FOR ARBEJDS
PLADS OG VIRKSOMHED

Industries

Materiale 
håndtering   

Grusgrav og 
minedrift   

Affald og 
genanvendelse

Produktion Havne Nedbrydning

C-Serien vejesystemer er udviklet til at kunne arbejde med helt ned til et vejesystem på blot en enkelt 
pladsaktivitet til adskillige arbejdspladsaktiviteter. Få adgang til dine data når som helst og hvor som helst i 
verden. Uanset størrelsen på dine opgaver har vi en løsning, der opfylder dine behov.

Enkeltbåndsløsninger 

Med en enkelt båndløsning kan 
du begynde at få overblik over ef-
fektiviteten af driften. Med et veje-
system monteret efter din primære 
knuser og får du mulighed for at få 
vist:
• Tons pr. time, samlet tonnage og 

gennemsnitlige tons i timen
• Timeforbrug på kørsel, tomt 

eller delvist lastet 
• Start- og stoptid samt alle last-

ninger fra start til slut

Hvis der derudover ønskes et 
vejesystem monteret ved sidste 
produktions bånd kan beholdnin-
gen af dine vigtigste produkter 
samt identificering af affald og 
lækagepunkter spores.

Mobil sigtning og knusning

C-Serien giver dig en unik mu-
lighed for at styre din mobilknus-
ning.

LOADRITE C-Serien til mobilt 
udstyr er hurtig at eftermontere, 
enkel at kalibrere og let at vedlige-
holde. Kombineret med printer 
kan rapporter mailes eller gøres 
tilgængelige som webbaserede 
rapporter, som sikrer at du altid 
har styr på, hvad dit udstyr i virke-
ligheden laver. Ved at sikre, at dine

mobile anlæg leverer den tonnage, 
du forventer, opnår du en mere 
rentabel knusning.

Komplet styring af ydeevne

Med et fuldt overblik over din drift 
kan du se alle flaskehalse, spore 
alle produkter, og vide præcist, 
hvad hver enkelt del af dit anlæg 
gør.

Måling af vægt, driftsstop og re-
sultater for flere transportbånd 
giver dig mulighed for at klarlæge 
den mest optimale kombination 
af funktioner i forbindelse med 
produktionsplanlægningen med 
henblik på at opfylde salgsprog-
noser.

• Spor gennemløb af primær og 
sekundær knusning

• Få vist din effektivitet for sigte-
dæks og vaskeanlæg

• Rapporter beholdninger
• Optimer din drift for at udnytte 

den mest rentable produktkom-
bination

• Mål overdimensioneret materiale 
og affald
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Vejesystem til 
gummihjulslæssere

Vejesystem til 
gravemaskiner

Vejesystem til 
skraldebiler

Vejesystem til 
gaffeltrucks

Rapportering

Med C-Serien giver rapporter dig 
viden om driften, som tidligere kun 
var tilgængelig for automatiserede 
anlæg med dyre rapporteringsløs-
ninger - og selv disse løsninger 
kræver, at båndvejesystemerne 
fungerer præcist.

LOADRITE leverer hurtig monter-
ings- og onsite-service, support og 
brugertilpasset rapportering for 
at give dig effektiviteten fra store 
projekter til en brøkdel af prisen.

Få daglige og ugentlige rapporter 
med LOADRITE-printeren eller 
få dem leveret direkte til din ind-
bakke med et mobilmodem. Du 
kan også vælge live-streaming af 
vejningsdata til kontoret eller til 
en ekstern skærm på anlægget. 
Mulighederne er uendelige og 
fleksible, så de passer til forskellige 
virksomheders behov.

LOADRITEprinter

Printeren udskriver tidsstem-
plede og daterede papirver-
sioner af alle vejningsoplys-
ninger med det samme.

Vælg LOADRITE
• Verdens førende producent af onboard-vejesystemer siden 1979
• Udstyr forhandles i over 50 lande til de barskeste industrier
• Kendt for optimal præcision og driftsikkerhed
• Fremstillet under strenge internationale ISO9001-

kvalitetsikringssystemer
• Komplet serviceleverandør via vores fuldt autoriserede og 

certificerede globale distributionsnetværk
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