
Indiferent de modelul mașinii utilizate pentru încărcarea materi-
alului, cântarul pentru autobasculante Power permite cântărirea 
cu ușurință a materialului în faza de încărcare a acestuia. Această 
abordare permite lucrul în ritm alert și economisește carburant, 
nemaifiind necesară deplasarea vehiculului la un pod basculă.  

Informațiile precise privind cantitățile de material transportate, 
timpii de încărcare și destinații facilitează monitorizarea cu ușurință 
a fluxului de materiale, transparență operațională și optimizarea 
lanțului logistic și a procesului complet. Construite pentru condiții 
grele de lucru, interfața prietenoasă a cântarelor pentru autobas-
culante Power permite instalarea pe orice modele de vehicule.

Aceste cântare vin în două modele constructive: modelul ușor de 
utilizat pentru spații de stocare multiple permite monitorizarea can-
tităților de material cu separarea cantităților pe tipuri de materiale, 
iar modelul basic este util atunci când nu este nevoie de cântărirea 
separată pe tipuri de materiale și alte informații.

CÂNTARELE PENTRU AUTOBASCULANTE CÂNTĂRESC 
MATERIALELE ÎNCĂRCATE PE DURATA FAZEI DE ÎNCĂRCARE 
ȘI FACILITEAZĂ MONITORIZAREA ȘI TRASABILITATEA CU 
PRECIZIE A FLUXULUI DE MATERIALE

 ⊲ Rezultate de cântărire 
precise, sub 2% 

 ⊲ Două moduri de cântărire 
pentru diferite aplicații 

 ⊲ Datele de cântărire pot 
fi transferate în cloud 
sau, prin integrare, la o 
aplicație ERP sau un alt 
sistem informatic

CÂNTAR AUTOBASCULANTE 
TAMTRON POWER 



ADMINISTRAREA DATELOR  
DE CÂNTĂRIRE
Datele de cântărire stocate în memoria cântarului 
pentru autobasculante Tamtron Power pot fi tipărite la 
finalizarea fiecărei cântăriri sau transferate prin USB, 
serviciu cloud sau prin integrare directă pentru utilizare 
în aplicațiile economice ale companiei.

Încărcările optimizate și informațiile privind cantitățile 
transferate, materiale și programele de încărcare 
permit eficientizarea operației și aduc transparență 
proceselor, oferind pârghii pentru o operare orientată 
pe profit. Odată cu datele de cântărire, se pot optimiza 
operațiunile pentru a obține un proces cât mai fluent și 
mai eficient cu putință, făcând mult mai facilă raportarea 
între parteneri. 

MOD DE LUCRU SIGUR  
ȘI EFICIENT
Cântarele pentru autobasculante permit de 
asemenea prevenirea avarierii sau uzurii excesive 
datorate supraîncărcării utilajelor, și optimizează 
consumurile de carburant ale acestora. Siguranța 
în exploatare poate de asemenea fi crescută 
prin funcții precum sistemul de imobilizare sau 
cameră de marșarier conectată direct la cântar. 

  OPȚIONALE
 ⊲ Cameră marșarier

 ⊲ Imprimantă la bord

 ⊲ Tastatură externă

 ⊲ Sistem de imobilizare

MODELE
Toate modelele de cântare pentru autobasculante Power 
stochează datele de cântărire și informațiile relevante, 
precum clienții și materialele, într-o memorie jurnal a 
cântarului. Modelele de bază Power 100 și Power 200 nu 
sunt echipate cu funcție de transfer electronic a datelor, 
însă pot fi cu ușurință convertite în orice moment în 
modele avansate Power.

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.

P.O. Box  15 (Vestonkatu 11)
FI-33561 Tampere
Finlanda 

Telefone +358 3 3143 5000
weighing@tamtron.fi
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POWER 100
 ⊲ 2 memorii principale pentru informațiile de 

cântărire
 ⊲ 1 000 tichete în memoria jurnal

POWER 200
 ⊲ 8 memorii principale pentru informațiile de 

cântărire
 ⊲ 10 000 tichete în memoria jurnal 

 
POWER 300 USB

 ⊲ 12 memorii principale pentru 
salvarea informațiilor de 
cântărire 

 ⊲ Transfer date cântărire prin 
stick de memorie USB

POWER 300i
 ⊲ 12 memorii principale pentru 

salvarea informațiilor de 
cântărire și memorie jurnal cu 
10 000 de cântăriri

 ⊲ Transfer date cântărire prin 
internet

 
POWER PC

 ⊲ Memorie jurnal cu până la  
10 000 tichete

 ⊲ Integrare cu ERP și alte 
sisteme de management 
logistic


