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Effectiviteitsmeter software

De OEE-tracker brengt het beste in uw 
machine naar voren!



 

OEE-Tracker bepaald van een machine, lijn of de gehele pro-
ductie de OEE, een product van beschikbaarheid, snelheid 

en kwaliteit.

Draait uw machine altijd zonder storingen en stilstanden, op de maximale snel-

heid en zonder kwaliteitsverlies? Wilt u op elk moment weten hoe het zit met 

de wérkelijke be-nuttingsgraad? Gebruik dan een OEE-tracker. Die meet de 

effectiviteit, Overall Equip-ment Effectiveness (OEE), op elk moment.

De OEE-tracker laat u haarscherp zien hoe uw machine presteert en waar ver-

spilling ontstaat. Bijvoorbeeld bij ongeplande stilstand, lagere snelheid of kwa-

liteitsverlies. Dit registratie apparaat meet daarom drie dingen:

1. Beschikbaarheid - Hoeveel draait de machine?

2. Prestatie - Hoeveel produceert de machine?

3. Kwaliteit - Hoeveel van die productie is een goed product?

Haal meer uit uw machine!

           Leon Pelders

         Team CESS Maintenance
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Meten is weten én beter scoren!

Hebt u de problemen in beeld, dan kunt u - zelf of met onze hulp - werken aan:

- Meer productie uit uw machine (minstends 85% - wereldklasse)

- Minder onderhoudskosten met meer effect (tot 400%)

- Meer kwaliteit = meer klanttevredenheid

-  Meer rust op de werkplek = gelukkige medewerkers

Terugkerend effect in uw hele bedrijf

Ook op andere niveaus kan uw bedrijf méér met de (uitkomsten van) OEE-trac-

ker:

- Operator: Ziet kleinere afwijkingen en lost die daardoor makkelijker op. 

- Monteur: ziet afwijkingen eerder en pakt sneller de bronoorzaak ervan aan. 

- Middenkader: ziet structurele problemen en kan die blijvend aanpakken

-  Directie: Kan betere keuzes maken bij revisie, vervanging of nieuwbouw
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Gratis demo 

Meer weten? Ontdek vandaag nog wat u te winnen hebt (met een 

OEE-tracker); kijk op www.oee-tracker.nl. Of bel/mail meteen voor een 

afspraak naar Leon Pelders,  T: +31(0)6-20514319, E: info@oee-tracker.nl. 

U ontvangt dan een gratis demo! 

De OEE-tracker brengt het beste in uw machine naar voren!
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