VOLVO CO-PILOT
Interaktivní systém pro zvýšení produktivity
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Váš společník v kabině
Dosáhněte vyšší produktivity a kvality vaší práce za použití informací v reálném čase. Volvo
Co-Pilot je navržen pro dosažení přesnější a účinnější práce. Volvo Co-Pilot vám je vždy po
boku, je ergonomicky umístěn v kabině a to tak aby nenarušoval vaše soustředění na práci.
Udělejte z těžké práce snadnou se systémem Volvo Co-Pilot, který nabízí mnoho informací,
od produktivity, pracovního nasazení, spotřebu, využití. To vše vám pomůže zvýšit ziskovost.

Zvyšte svou produktivitu
Se systémem Volvo Co-Pilot odhalíte plný potenciál vašeho stroje.
Systém poskytuje pohled na vaši práci v reálném čase. Umožňuje
tím docílit větší přesnosti a dosáhnout tak kratších pracovních cyklů.
Provádějte svoji práci rychleji a přesněji již, od samého začátku. Se
systémem Volvo Co-Pilot je to snadné, snížíte prostoje a podstatně
omezíte nutnost opravy vaší práce. Tím ušetříte čas a čas jsou
peníze.

Bezpečnost na prvním místě
Na systém Volvo Co-Pilot se můžete spolehnout, pomáhá sledovat
váš pokrok s větší nezávislostí a důvěrou. Je plně autonomní, displej
v kabině eliminuje pohyb kolem stroje a snižuje potřebu pomocného
personálu na pracovní ploše. Výsledkem je zvýšená bezpečnost.
Samozřejmě, že strojníka na stav kolem stroje upozorňuje akustická
a vizuální výstraha.

Neustálé zlepšování

Posílení budoucnosti

Provozní data jsou uložena prostřednictvím systému Volvo Co-Pilot,
rozsáhlá databáze o výkonnosti stroj, dávají možnost analyzovat
používání stroje a definovat tak oblasti pro zlepšení.

Systém Volvo Co-Pilot je navržen také s ohledem na budoucí použití
a Volvo neustále zlepšuje a vyvíjí funkce navržené právě pro vás. Váš
obchodní Volvo partner je nejlepší partner pro dosažení všech vašich
obchodních potřeb: stroje, příslušenství, díly, záruka a servis. Vše z
jednoho zdroje.
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Ovládání na dosah
ruky

Se systémem Volvo Co-Pilot je vaše pracovní nasazení nyní účinnější. 10” tablet s displejem s vysokým rozlišením, poskytuje reálný pohled na
vaši práci. Uživatelsky příjemné prostředí s dotykovou obrazovkou je účelně uspořádané a minimalizuje úroveň procházení, proto se můžete
soustředit na vaši práci. Funkčnost lze přizpůsobit dle vašich požadavků a můžete tak snadno sledovat zlepšení vaší práce. Prostřednictvím
vašeho partnera v kabině, systémem Volvo Co-Pilot.
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