TAMTRON TIMBER
CÂNTARE PENTRU UTILIZAREA PE CAMIOANELE DE
HERESTEA CE CRESC PRODUCTIVITATEA PRIN CÂNTĂRIRE
– ÎNCĂRCARE FIABILĂ ȘI PRECISĂ ÎNCĂ DE LA MOMENTUL
RIDICĂRII
Cu ajutorul cântarelor de macara Tamtron
Timber vehiculul poate fi încărcat la
greutatea optimă fără depășirea limitelor de
încărcare, astfel încât fiecare transport este
optimizat. Productivitatea crește astfel prin
evitarea curselor neoptimizate. Cântarele
Timber sunt ușor de utilizat și concepute
special pentru utilizarea în ritm susținut.

⊲⊲ Rezultate precise de cântărire
⊲⊲ 9 câmpuri de memorie pentru diverse utilizări
⊲⊲ Celula de sarcină compatibilă cu majoritatea

modelelor de macara, și cu multe
tipodimensiuni ale acestora

⊲⊲ Transfer date în format XML prin stick de

memorie USB, compatibil cu formatele
utilizate de marii operatorii din industria
forestieră

MANAGEMENTUL DATELOR
DE CÂNTĂRIRE

Cu ajutorul cântarelor de macara Tamtron
Timber este posibilă încărcarea de material de
la diferiți proprietari cu stocarea datelor separat
pentru fiecare proprietar în parte. Datele de
cântărire pot de asemenea fi stocate grupate,
pe sarcină totală sau pe tip de produs. Datele
de cântărire pot fi transferate de la cântar la
sistemele companiilor din industria forestieră
în format XML.

Toate modelele de cântare Tamtron
Timber includ o celulă de sarcină,
ce este disponibilă în mai multe
tipodimensiuni începând cu celula
de sarcină standard de 3 tone.

MODELE DE CÂNTAR
TAMTRON TIMBER CLASSIC

Model cunoscut și recunoscut în industria de
profil, Tamtron Timber Classic este un cântar
robust și precis, cu o fiabilitate și o ușurință în
exploatare bine cunoscute de profesioniști.
⊲⊲ Precizie 1 ... 2 % din sarcina totală
⊲⊲ Ușor de instalat și întreținut
⊲⊲ Se conectează la instalația hidraulică a
macaralei

TAMTRON TIMBER WIRELESS

Rezultatele Tamtron Timber Wireless
sunt foarte precise. Soluția fără fir nu
se conectează la instalația hidraulică a
macaralei, minimizând astfel impactul
schimbărilor de temperatură asupra
rezultatelor cântăririi. Soluția fără fir se
instalează cu ușurință și pe macarale fără
spațiu de conectare la instalația hidraulică.
⊲⊲ Precizie de aproximativ 1 % în condiții normale
de utilizare

⊲⊲ Modul de încărcare nu afectează rezultatul
cântăririi

⊲⊲ Instalare și întreținere rapidă și ușoară
Celulăde sarcină fără fir

Celulă de sarcină
clasică
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⊲⊲ Durată mare de viață a bateriei (aproximativ
2 luni în condiții normale de exploatare), iar
bateriile sunt ușor de înlocuit

Tamtron este un producător de vârf și furnizor de servicii de management al datelor de cântărire în domeniul
cântăririlor industriale, fiind dedicate furnizării de produse și servicii de înaltă calitate. Succesul companiei
se bazează pe abilitatea de a realiza unele dintre cele mai inovative și competitive soluții de cântărire
din domeniu. Soluțiile de cântărire furnizate de Tamtron conduce la o operare de zi de zi mai ușoară și
mai eficientă în toate segmentele economice cum ar fi industria colectării și reciclării deșeurilor, industria
forestieră și de procesare a lemnului, industria de construcții, industria portuară, construcții și minerit, și
logistică și transporturi.
Sistemul de calitate certificat ISO 9001:2008 al companiei asigură livrarea de bunuri și servicii de înaltă
calitate. La nivel global, compania are un venit anual de 22 milioane EUR, iar grupul include 140 profesioniști.
Sediul central al companiei se află în Finlanda, existând de asemeni sucursale în Suedia, Polonia, Germania,
Republica Cehă și Slovacia. Pe lângă cifra ridicată de afaceri pe plan intern, Tamtron exportă produsele sale
la nivel global în peste 60 de țări. Tamtron este astfel un partener de încredere pentru soluții în aplicațiile
complexe de cântărire, cu peste 40 de ani de experiență în domeniu, din 1972.

