
LOADRITE LR360  
Geconnecteerde graafmachine-
weeginstallaties voor groeves

Verbeter belading via 
geäutomatiseerde connectiviteit

Loader#: 8

Aantal vrachtwagens: 42
Beladingstijd: 49%
Aantal ton: 1.570

Loader#: 3

Aantal vrachtwagens: 21
Beladingstijd: 63%
Aantal ton: 785

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS
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Meer zichtbaarheid  
van de belading

PERFORMANTIEDATA

LOADRITE 360 (LR360) performantierapporten. Breng 
data van uw graafmachines in kaart, inclusief tonnage per 
uur, gaande van een individuele machine tot meerdere 
machines, effectieve beladingstijden en efficiëntie van de 
operator om zo uw trainingsprogramma te optimaliseren.

 
INSIGHTHQ

Met de InsightHQ cloudgebaseerde optie kunnen de 
verantwoordelijken productie en performantie te allen tijde 
en om het even waar in kaart brengen. Als de LOADRITE 
Hardware gebruikt is in de put, productie en beladingszones 
dan levert InsightHQ u visibiliteit over het ganse proces.

POS-SYSTEEM EN GEAUTO- 
MATISEERDE CONNECTIVITEIT IN 
DE CABINE

Tweewegs geautomatiseerde communicatie toont de 
gevraagde jobs bij de weegbrug als een uit te voeren taak 
in de cabine en de volledige beladingsdata wordt direct 
naar de weegbrug gestuurd. Dit vermijdt dubbel werk en 
mogelijks foutieve ingaves van zowel machineoperator 
als weegbrugoperator. Accurate data vermindert foutieve 
communicatie en geeft meer tijd voor belading. 

 
REAL-TIME WERKLIJST

De LR360 cabine indicator creëert een duidelijke lijst van de 
diverse beladingsjob, volgens prioriteit en met vermelding 
van het Truck ID-nummer. Via eenvoudige, relevante en 
geörganiseerde job data zijn de operatoren gemotiveerd 
om sneller en efficiënter de diverse jobs af te werken. Deze 
lijst levert correctere en betere data, vermindert verbale 
communicatie en fouten, waardoor wachttijden verlagen en 
klanten tevredener zijn.
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Loading  Accuracy

OFF

 HQ34 20.000 19.900 -0.5

 BA29 20.000 19.900 -0.5

 LO58 15.000 14.980 -0.2

 AD41 8.000 7.960 -0.4

 QT11 15.000 14.710 -1.9

 ZV59 14.000 13.970 -0.2

 Average 15.340 15.240 -0.6

LR360 is een geconnecteerde groeve-oplossing 
die een totaaloplossing levert door een betere 
en performantere weging, creatie van meetdata, 
automatisering van werklijsten en real-time visibiliteit. 
LR360 verbindt de graafmachine met de weegbrug 
en biedt een eenvoudige manier om data efficiënt en 
accuraat uit te wisselen en productie te verhogen.

Meer zichtbaarheid  
van de belading

LR360 real-time job lijst in de 
cabine getoond.

Verbonden groeve
LR360 vermindert dubbel werk en miscommunicatie via draadloze synchronisatie van uw data tussen 
machine en weegbrug. Van zodra de lege vrachtwagen toekomt wordt zijn gewicht geregistreerd en 
wordt de gevraagde hoeveelheid materiaal geregistreerd in de POS. De details van de job worden 
draadloos verstuurd naar de graafmachine en in de cabine getoond, via een lijst met prioriteiten. 
Van zodra de desbetreffende job bovenaan de lijst komt, rijdt de operator naar het gevraagde 
materiaal, identificeert de vrachtwagen en belaadt, met hoge precisie het doelgewicht. Als de 
job compleet is, wordt de data terug naar de weegbrug gestuurd en worden de factuurgegevens 
automatisch aangepast vooraleer de vrachtwagen terugkeert voor de automatische tarrering op 
de weegbrug. De verantwoordelijke ziet in real-time de diverse operaties en krijgt een goed zicht op 
werklast, productiviteit en performantie.

WERKELIJKE VRACHTWAGEN 
TARRA BELADING

De vrachtwagen en belading wordt voor elke beladings-
cyclus drie keer gemeten: bij het aankomen op de 
weegbrug, bij het beladen door de machine en bij vertrek. 
Werkelijke belading meten optimaliseert uw belading, 
optimaliseert het vrachtwagengebruik en maximaliseert 
productverkoop aan de weegbrug.



Trimble biedt de tools en de ondersteuning aan voor informatie over de winnings-, verwerkings-, verladings- en 
distributiefases van de steengroeveproductie zodat de werking efficiënter verloopt en de winst wordt geoptimaliseerd. 
Neem vandaag nog contact op met uw lokale verdeler om te vernemen hoe eenvoudig het is om technologie te 
gebruiken die de workflow van aggregaten aanzienlijk verbetert, de productie optimaliseert, de efficiëntie vergroot en uw 
bedrijfskosten verlaagt.

Trimble: transforming the way the world works

UW TRIMBLE LOADRITE DEALER

Trimble Loadrite Auckland Ltd.
45 Patiki Road, Avondale, Auckland 1026
PO Box 19623, Avondale, Auckland 1746
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Tel: +64 9 820 7720
Fax: +64 9 820 7721
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www.loadritescales.com

© 2019 Trimble Navigation Limited. All rights reserved. Trimble, the Globe & Triangle logo, Connected Site, Connected Quarry and LOADRITE are trademarks of Trimble Navigation Limited, registered in the United States and other countries. 
All other trademarks are the property of their respective owners. 022428-3220A (01/16)

Weighing & Inspection Benelux
Brielstraat 112
9990 Maldegem
België

www.aanboordweging.be

T. +32 (0)50 71 09 20
F. +32 (0)50 38 25 75
info@wibe.be


