Teste de campo

Abril / maio de 2018
Grupo Rosul
Escavadora CAT-324D
O Supertech foi instalado em uma escavadeira Caterpillar modelo 324D que está escavando
um porão para um prédio em construção localizado na zona 4 de nossa cidade.

A escavadeira trabalha em um dia regular a partir das 7:00 da manhã. às 17:00 executar corte
e carregamento de material existente, usando um único operador.
O tanque de combustível é enchido regularmente a cada 2 ou 3 dias e o chefe da máquina
informa as seguintes informações:
● Data
● Horómetro Inicial
● Horômetro final
● Combustível recebido (no tanque).
Com essas informações, preparamos um gráfico que nos fornece as seguintes informações:
● horas trabalhadas.
● Combustível consumido para cada hora de trabalho da escavadeira.
Tínhamos em vista os documentos que eles usam para monitorar o desempenho das
máquinas em operação. Para a amostra mencionada, utilizamos os meses de abril e maio.
Nota: O dispositivo foi instalado em 20 de abril antes de iniciar o dia de trabalho.

Com essas informações, pudemos calcular o desempenho da escavadeira CAT 324D durante
os primeiros 20 dias do mês de abril de 2018, o que nos diz que o desempenho da máquina
sob avaliação SEM SUPERTECH é de 6,02 galões por hora. (Veja a tabela de resultados na
próxima página)
A avaliação dos rendimentos foi realizada nos dias seguintes à instalação da SUPERTECH (de
20 de abril a 23 de maio de 2018) obtendo resultados satisfatórios, pois o consumo de galões
para cada hora de trabalho foi reduzido, atingindo este indicador em 5,39 Galões por hora.
Isso mostra que o dispositivo gerou uma economia de 0,63 galões por hora de operação, o que
representa 10,40%.
Se usarmos esses dados para calcular rapidamente o retorno sobre o investimento, podemos
supor que a uma taxa de Q.25.00 para cada galão de combustível, a economia gerada durante
os 33 dias de calendário do teste foi Q.2.439,88.
Nesse ritmo, o Retorno sobre o Investimento a ser feito com SUPERTECH é de 41 dias.
NOTA: Veja a tabela de resultados 1 para a comparação dos resultados.

Conclusões
Podemos concluir com os resultados obtidos que, durante o teste realizado no período entre
as datas de 20 de abril e 23 de maio de 2018, o seguinte:
● O dispositivo de proteção SUPERTECH gerou uma economia de 10,40% em relação ao
período avaliado antes da instalação.
● Se usarmos esses dados para calcular rapidamente o retorno sobre o investimento,
podemos supor que a uma taxa de Q.25.00 para cada galão de combustível, a economia gerada
durante os 33 dias de calendário do teste foi Q.2.439,88.
● Nesta fase, o Retorno sobre o Investimento a ser feito com SUPERTECH é de 41 dias,
mostrando que o investimento feito na SUPERTECH é de 814 coberto com a economia gerada.
● Se transferirmos esses dados no futuro, podemos projetar que, durante a garantia de 5 anos
que oferecemos, a SUPERTECH estará gerando uma estimativa aproximada de Q.135.000,00,
se as condições de horário de trabalho e preço do combustível forem mantidas.
● NÃO ESTAMOS CONTEMPLANDO o resto dos benefícios que o nosso dispositivo gera, como
a redução da emissão de gases e a redução dos custos de manutenção gerados por uma
combustão mais completa.

Teste Adicional
Como prova adicional, instalamos o SUPERTECH tipo A em um dos hidrolavadores que
encontramos no projeto. A operação de lavagem dos caminhões antes de sua partida requer
duas máquinas de igual tamanho, motor e uso, o que nos permite uma boa oportunidade de
testar por comparação.
O dispositivo foi instalado no mesmo período de tempo que o teste principal (33 dias)

Os resultados deste teste secundário foram extraídos da conversa com o principal usuário da
equipe, que contou ao engenheiro residente do projeto que comparar o consumo de uma
lavadora de alta pressão com a outra estava gastando muito mais combustível.
"Antes, enchíamos o tanque 4 vezes ao dia. Agora sentimos falta dela menos de 3 vezes por
dia! "
Se levarmos em consideração que os tanques de combustível desses motores são de 1,5
galões, podemos calcular que as economias são de no mínimo 1,5 galões por dia. Isto
representa um valor aproximado de Q.40.00 por dia.
Se o investimento para adquirir o dispositivo SUPERTECH tipo A for Q.700.00, podemos supor
que o tempo para recuperar o investimento nesta etapa seja inferior a 17 dias úteis, o que
torna a SUPERTECH uma excelente decisão de investimento.

