CÂNTAR MACARA LA BORDUL VEHICULULUI

TAMTRON ANV

SISTEM AVANSAT DE CÂNTĂRIRE PENTRU MACARALELE VEHICULELOR
DE COLECTARE DEȘEURI DESTINAT OPTIMIZĂRII PRECIZIEI ÎN PROCESUL
LOGISTIC, CU APROBARE PENTRU UTILIZAREA ÎN TRANZACȚII COMERCIALE
Cântarele de macara Tamtron ANV furnizează în timp
real informații privind timpii ciclului de transport precum
și cantitățile transportate, permițând optimizarea rutelor
de transport. Mulțumită celulei de sarcină cu conexiune
fără fir, acest tip de cântar este compatibil cu toate
modelele de autovehicul cu macara montată la bord –
inclusivemacaralele cu braț telescopic
Sistemele de cântărire pot fi aprobate pentru tranzacții
comerciale, rezultatele cântăririlor putând fi astfel utilizate
ca bază de facturare. Raportarea în timp real a rezultatelor
și monitorizarea materialelor colectate permit controlul
real al fluxului de materiale.

Precizie ±0,1%
⊲⊲ Aprobat pentru
utilizare în tranzacții
comerciale
⊲⊲ Rapid și ușor de
utilizat
⊲⊲ Conexiune fără fir
⊲⊲

MODEL APROBAT PENTRU
CÂNTĂRIRI PRECISE

Sistemul de cântărire pentru macarale la bord ANV
este aprobat pentru tranzacții comerciale, rezultatele
cântăririlor putând fi utilizate ca bază pentru facturare.

CÂNTAR TAMTRON ANV

Cântarul de macara la bordul vehiculelor Tamtron ANV se
livrează cu celulă de sarcină fără fir și terminal mobil DR10.

CARACTERISTICI TEHNICE

⊲⊲ Capacități standard: 2 t, 4 t (modele personalizate
până la 10 t)

CÂNTĂRIRI FACILE ȘI
PRACTICE

⊲⊲ Celula de sarcină montată pe capătul brațului prin

element de legătură; disponibil de asemenea și în
versiuni cu cheie de tachelaj sau articulație sferică
⊲⊲ Celulă de sarcină compatibilă cu cuplele rotative
(până la 1 500 Nm)
⊲⊲ Temperaturi de operare: - 20 °C ... + 50 °C

Cântarul este rapid și ușor de utilizat, având rezultate
deosebit de bune în cântărirea pe timpul încărcării.
Terminalul mobil fără fir permite operarea cântarului pe o
rază mare de acțiune în câmp deschis. Cântarul de macara la
bordul vehiculelor ANV nu încetinește ritmul de încărcare.

⊲⊲ Autonomie cu bateriile complet încărcate 80 ore

TERMINAL MOBIL DR10

⊲⊲ 4 butoane pentru operare facilă
⊲⊲ Memorii pentru materiale și alte date legate de

OPTIMIZARE RUTE

cântărire

Monitorizarea completă, în timp real a volumului și
materialelor crește transparența operațională și facilitează
optimizarea rutelor și a programărilor. Funcțiile de totalizare
și deducere colectarea fără probleme a materialelor.

⊲⊲

Terminal mobil cu 12 butoane

⊲⊲

Funcție transfer date la PC

⊲⊲

Compatibile cu platformele de
planificare rute
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terminalul mobil și calculatorul PC la bordul
vehiculului
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1: Celulă de sarcină fără fir
2: Terminal mobil DR10
3: Transfer optional de date către cabina de cântărire

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 conduc 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.

⊲⊲ ANV_RO_2

OPȚIONALE

⊲⊲ Comunicație fără fir între celula de sarcină,

