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Bærekraftig anleggsdrift

Energioptimalisering – mer fremtredende enn før
• Flytt minst mulig, kortest mulig

• Optimaliser flåtesammensetningen

• Benytt nyeste tilgjengelige teknologi

• Skaff innsikt i hva som påvirker energiforbruket

• Utnytt data til styringsinformasjon

• Gjør realistiske vurderinger av infrastruktur



Bærekraftig anleggsdrift

Energioptimalisering – Monitorering og Førerhjelp

• Smartere maskiner– redusert energiforbruk

• Drivlinjeoptimalisering: tonn per kWh

• Ease of use funksjoner

• Sanntids maskindata

• Dashboard og API 

• Remote Troubleshoot



Bærekraftig anleggsdrift

Elektrifisering



Bærekraftig anleggsdrift

Elektrifisering – Læringspunkter

Batteri og komponenter:

● Energitetthet er en utfordring 

● Batterier må tåle anleggsmaskinens fysiske påkjenninger. 

● Må være tilpasset Norden – programvare er nøkkelen

● Maskinen behøver batterikapasitet for èn arbeidsdag

Energihåndtering

● Framtidige utfordringer for infrastruktur

● Entreprenør må ha tilgang til elektrisk kapasitet

● Tilsvarende effekt som ved dieselleveranse

● Batteri i tunnel

Cable/biogas/H2
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Hva kommer fremover

2023               2024               2025               2026           2027 
302, 320, 906 & 
950 på batteri

Prototype: 
50 / 75 / 100 tonn
graver på kabel

50 / 75 / 100 tonn
graver på kabel

RH1700
underjordslaster

775: 75t truck 
på batteri

Allerede levert:
● 310 Z-line graver
● 320 Z-line graver
● 323F Z-line graver

*Tidslinje er ment for illustrasjon av utvikling og estimert markedstilgjengelighet. Ta kontakt for oppdaterte data.

330 på batteri

988: 50 tonn
hjullaster på kabel



Hvordan vi som maskinleverandører kan påvirke

• Ved å tilby lokale løsninger
• Utvikling i tett samarbeid med Caterpillar
• Mellomløsning til produkter er tilgjengelig fra fabrikk

• Markedstilpassede løsninger
• For leie og kjøp av maskiner og infrastruktur
• For energibesparelse og monitorering

• Landsdekkende serviceorganisasjon
• Lavspent tillater våre mekanikere å reparere

Bærekraftig anleggsdrift
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