Käyttöönottokoulutus

Koneen käyttöönottokoulutus lisää
Komatsu-metsäkoneen tehokkuutta ja käyttövarmuutta!
Metsäkone on tekninen ja monipuolinen tuotantolaitos. Komatsu Forest haluaa varmistaa toimitettavien
metsäkoneiden osalta asiakkaiden osaamisen ja tyytyväisyyden!
Metsäkoneen tehokkuutta ja tuotoslukuja on nostettu tuotetta
kehittämällä ja parempia säätöjä hakemalla. Kuljettajan osuus
työn tehokkuudesta on ratkaisevaa erityisesti uuden koneen
ensimetreillä. Tähän Komatsu Forestilla on ratkaisuna koneen
käyttöönottokoulutus, jonka avulla asiakas saa tiedon koneen

toiminnoista, uusista ominaisuuksista ja myös turvallisuuteen
sekä tehokkuuteen liittyvistä asioista. Käyttöönottokoulutus
helpottaa Komatsu-metsäkoneen käyttämistä ja tekee siitä
nopeasti tehokasta.

Komatsu Forestilla jokainen uusi metsäkone ja asiakkaan halutessa myös oman merkkimme käytetty
metsäkone koulutetaan asiakkaalle Komatsu Forest -mallin mukaisesti. Näin asiakas saa juuri hänen
tarpeisiinsa sopivan koulutuksen uuden Komatsu-metsäkoneen taipaleen alusta alkaen.
Käyttöönottokoulutusta on kehitetty vastamaan asiakkaan tarpeisiin, nyt keskitytään ohjelmien
ja koneen automatiikan perusteisiin unohtamatta tekniikkaa, päivittäisiä huoltoja ja turvallisuutta.
MaxiXT-ohjausjärjestelmän koulutus toteutetaan soveltuvin osin simulaattorin ja tietokoneen avulla.
Näin entistä useampi kuljettaja pääsee näkemään, tekemään ja oppimaan!

Komatsu Forestilta hakkuukoneen tai kuorma
traktorin hankkinut asiakas koulutetaan
suunnitelman mukaisesti
Uuden hakkuukoneen käyttöönottokoulutus tapahtuu
kahtena eri päivänä ja uuden kuormatraktorin tai
käytetyn koneen yhdessä päivässä.

Komatsu-koulutus on toimiva ratkaisu
moneen eri tilanteeseen
Tarpeen kasvaessa asiakas voi valita haluamaansa
koulutusta Komatsu Forestin muista erillisistä
koulutuksista, joilla voi lisätä tuottavuutta ja varmistaa
koneen tehokkaan toiminnan.

Uuden hakkuukoneen käyttöönottokoulutus tapahtuu ensimmäisenä päivänä varustelupisteellä, jonka jälkeen kone on täysin
työvalmis. Toisena päivänä koulutus syventyy koneen käyttöön
asiakkaan työmaalla.

Kuormatraktoria ja hakkuukonetta käytetään erilaisissa työtehtävissä. Hakkuukoneessa ison osan kuljettajan päivittäisistä
työtehtävistä muodostavat leimikon aloitukset, lopetukset,
mahdolliset kontrollit ja muutenkin iso osa työstä tapahtuu
ohjausjärjestelmän parissa. Kuormatraktorissa taas kuormaimen
taloudellisuus, tehokkuus, kuormien keruu sekä purkaminen
muodostavat oleelliset asiat työstä.

Uuden kuormatraktorin käyttöönottokoulutus tukee sekä teoriassa
että käytännössä koneen tehokasta ja taloudellista käyttöä.
Käyttöönottokoulutuspäivä järjestetään asiakkaan työmaalla
Käytetyn Komatsu- tai Valmet-metsäkoneen hankkineelle
käyttöönottokoulutus mittaukseen, työtekniikkaan, taloudellisuuteen ja käytännön asioihin perustuen – koulutuspäivä täytyy sopia
kauppaa tehtäessä. Käyttöönottokoulutus järjestetään asiakkaan
työmaalla.

Kuljettajan kehittämiseen ja työtehon ylläpitämiseen on yksi keino
ylitse muiden: Komatsu-koulutus.

Lisäksi tarjoamme MaxiFleetin etähallinnalla tukea koneen
käyttöönottokoulutuksen jälkeen.

Lisätietoja ja käyttökouluttajien yhteystiedot osoitteessa:
www.komatsuforest.fi/koulutus
www.komatsuforest.fi

