
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

LOADRITE L3180 SmartScale  
voor wielladers

Optimaliseer de uitvoer van product,  
houd de productiviteit bij en voorkom overbelading

A+  t  12.59 PM
GAP 40 FB446 116 t/h Loads 53

8.520 1

6.480 15.000
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TOTAAL LADING: 1091,8 T

GELADEN SINDS: 7:02:09

LAATSTE  LAADTIJD:  12:01:07

GRIND 726.600t

STEEN: 162.300t

ZAND:  201.900t

Wanneer de druk hoog is en klanten 

wachten, moet u sneller presteren 

zonder aan nauwkeurigheid en 

precisie in te boeten.

De nieuwe L3180 SmartScale voor 

laders past zich aan aan ruw terrein, 

techniek en beweging zodat nieuwe 

en geschoolde machinisten met 

vertrouwen en zonder verlies aan 

snelheid nauwkeurig kunnen laden.

ROBUUST WEGEN  
IN MEER OMSTANDIGHEDEN

DOELWEGING

ONDERWEG

OP EEN HELLING

MET HET JUISTE PRODCT

OP DE JUISTE LOCATIE

GESPLITTE WEGING

Presteer beter 
met SmartScale
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Wat biedt de L3180 SmartScale?

SLIMMER
WEGEN

SLIMMERE
INTERFACE

SLIMMER
GEGEVENSBEHEER

 ► Nauwkeurig wegen onder een 
groot aantal omstandigheden, 
waaronder bijstellen op ruw terrein, 
machineoperatortechniek en 
machinebeweging

 ► Nieuwe weeg-kunstmatige intelligentie

 ► Digitale CAN-bus-sensoren voor 
ruisonderdrukking

 ► Hellingscompensatie is standaard 
aanwezig

 ► Prestatie-KPI’s in de cabine 
(ton/uur, ton, aantal trucks) om 
operators te helpen prestaties 
te bewaken en dagelijkse 
doelstellingen te bereiken

 ► Toegang tot site-productie en 
prestatie-KPI’s voor operators, 
overal en altijd op uw mobiele 
apparaat *

 ► Visualiseer de weegprestaties met 
heatmaps *

 ► Verlies nooit meer een laadticket. 
eTickets sturen laadinformatie naar 
de e-mail van uw klant *

 ► Volg locatie en afgelegde afstand 
met ingebouwde GPS *

 ► Gemakkelijke InsightHQ-
connectiviteit met ingebouwde WiFi

 ► 100% groter display (dan andere 
LOADRITE-weegschalen)

 ► Kleurentouchscreen voor snellere 
menunavigatie en interactie

 ► Externe toetsenbordinvoer  
(of opladen van Android-apparaat) 
via USB-poort

Wanneer de druk hoog is en klanten 
wachten, helpt het gebruiksgemak de 
nauwkeurigheid te verbeteren

Meten in de ‘sweet spot’ vermindert slechte 

metingen aan het begin en einde van de 

lift (bv. materiaal laten vallen). De L3180 

neemt meer monsters van de nuttige lading 

van de laadbak op de ‘sweet spot’ om een 

nauwkeuriger gewicht te bieden.

 

40%
meer precisie 

met de Trimble 
technologiePO
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WAT IS EEN SMARTSCALE?
 ► Weging kunstmatige intelligentie

 ► Connected Quarry-connectiviteit inclusief 
ingebouwde WiFi en GPS

 ► Meerassige inertiële meeteenheid (IMU)

 ► De allerbeste interactiviteit en interface

Een SmartScale is de volgende generatie aan boord 
wegen die kunstmatige intelligentie gebruikt voor 
nauwkeuriger, preciezer en sneller laden. Het verbindt 
ook machines en apparaten voor het verzamelen en 
synchroniseren van laadgegevens. 

De L3180 SmartScale biedt:

(*Met InsightHQ optie)



GROTERE LAADNAUWKEURIGHEID

De volgende generatie L3180 wiellader is 
onze beste tot nu toe, aangepast voor ruw 
terrein, techniek en beweging, zodat nieuwe 
en geschoolde machinisten met grotere 
nauwkeurigheid, precisie en snelheid kunnen 
laden.

SLIMME SENSOREN

Nieuwe meerassige IMU-sensoren zijn 
robuuster zonder bewegende delen, sneller en 
minder ingrijpend om te installeren zonder de 
montagebeugels hoeven aan te passen of te 
lassen.

SLIMME GEGEVENSSYNCHRONISATIE 

De L3180 houdt gegevens over de nuttige lading 
veilig door gegevens tijdens stroomvoorziening 
of zwakte / verlies van het signaal te cachen. 
Wanneer de verbinding wordt hersteld, wordt de 
draadloze verbinding hersteld, gegevens worden 
automatisch gesynchroniseerd met InsightHQ. 

SLIMME LOCATIES

Volg laadlocaties om onjuiste voorraad- of 
vrachtwagenbelasting te controleren.

SLIMME CONNECTIVITEIT

BIngebouwde WiFi maakt snellere en goedkopere 
communicatienetwerken mogelijk die gegevens 
synchroniseren wanneer ze zich binnen 
het bereik van een WiFi-signaal bevinden of 
bestaande radiocommunicatienetwerken 
gebruiken.

GROTER SCHERM

Het 5,7-inch scherm is tweemaal zo groot als 
de vorige generatie LOADRITE-producten 
met zowel aanraakgevoeligheid als duurzame 
knopinteractie.

ETICKETS

eTickets verzendt laadinformatie naar elke 
e-mail, en vermindert zo de noodzaak voor 
vrachtwagenchauffeurs om de cabine te verlaten 
terwijl ze ter plaatse zijn, en om sneller weer op 
weg te gaan.

KORTERE INSTALLATIETIJD

Gestandaardiseerde sensoren over de ganse 
machine, eenvoudigere connectoren en moderne 
universele montagebeugels zorgen ervoor dat uw 
machine snel wordt geïnstalleerd.

Kenmerken

UW TRIMBLE LOADRITE DEALER

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