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Važiuoklės svėrimo sistema

Sistema yra aprobuota ir sertifikuota vykdyti finansinius
paskaičiavimus remiantis krovinio svoriu. Taip pat sistema padeda
optimizuoti krovinio paskirstymą bei išvengti perkrovimo.

• Tikslus krovinio svėrimas
• Sertifukuota STAFS 2000:1 mokestinės vertės nustatymas
•
•
•
•
•
•

remiantis svoriu
Padidina transporto priemonės efektingumą
Padeda išvengti perkrovimų ir su jais susijusios žalos atsiradimų
Lengvai naudojama
Tvirta konstrukcija užtikrinanti ilgą tarnavimo lailką
Nedidelės investicijos ir paprastas aptarnavimas
Gali būti jungiamas su borto kompiuteriu ir RFID sistema
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Botek važiuoklės svėrimo sistema
Ši sistema sukurta tiksliam svėrimui ir naudojama iškraunant tiek mažus tiek didelius konteinerius. Svorio davikliai sumontuojami tarp važiuokėls ir kėbulo. Parodymų indikatorius sumontuotas kabinoje tiksliai parodo iškrauto iš konteinerio krovinio svorį ir bendrą krovinio masę.
Sistema komplektuojama iš keturių , šešių arba aštuonių svorio daviklių , elekros instaliacijos, parodymų indikatoriaus ir fiskalinio čekio spausdintuvo. Instaliacija atliekama naujiems
automobiliams arba modifikuojant naudotus. Sistema gali būtį sujungta su borto kompiuteriu
fiksuoti maršrutams ir duomenims, jungtis su RFID sistema bei dislokacijos nustatymui.
Specifikacija
Svoris
Tikslumas
Sertifikatas
EN 45501

iki 30 000 kg
10 kg
S-212101
class III alt. IIII

WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS
Botek projektuoja , gamina ir tiekia sprendimus , įvertinti , stebėti ir optimizuoti atliekų rinkimo,
tvarkymo ir perdirbimo pramonės įmonėms.
Sprendimai transporto priemonėms apima skaitmeninius maršrutus , konteinerių atpažinimą per
RFID bei automatinį atliekų svėrimą. Kiekvieno sustojimo-nesustojimo, pakrovimo informacija
įskaitant GPS poziciją yra persiunčiama kontrolieriui realiuoju laiku.
RFID sistema sukurta siekiant padidinti parko efektyvumą sumažinus preleistų konteinerių skaičių
, išvengti nemokių klientų. Svėrimo sistema padidina surinkimo tikslumą , taip pat atskleidžia perkrtautus konteinerius. Suteikia tikslią informaciją apmokestinimui pagal svorį kas skatina atliekų
rūšiavimą ir mažiną išlaidas savartynuose.
Botek sprendimai padeda paslaugų tiekėjams pasiekti kokybišką kontroliuojamą atliekų surinkimo
procesą , kuris veda į veiksmingą ir pelningą veiklą.
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