
CÂNTAR PENTRU STIVUITOARELE DE CONTAINERE  
TAMTRON POWER 
RESPECTĂ CERINȚELE SOLAS ȘI ASIGURĂ SECURITATEA PE 
MARE CU ACEST CÂNTAR UȘOR DE UTILIZAT

Cântarele pentru stivuitoarele de containere 
Tamtron Power dețin aprobare de model 
și sunt verificate permițând cântărirea cu 
precizie masei brute verificate (VGM) a 
containerului și cu respectarea cerințelor 
regulamentelor SOLAS. Cântarele pentru 
stivuitoarele de containere Tamtron 
Power pot fi montate pe toate modelele 
de stivuitoare de containere.

 ⊲ Precizie 1 ... 2%
 ⊲ Cântărește containerele pe durata 

operațiilor portuare curente
 ⊲ Ușor de instalat, adaptat, și service
 ⊲ Transferul datelor către TOS sau către 

alt software



MANAGEMENT DATELOR 
DE CÂNTĂRIRE
Cu ajutorul cântarelor pentru stivuitoarele de containere 
Tamtron Power masa brută verificată (VGM) a unui 
container poate fi corelată cu ID-ul containerului, 
datele fiind salvate și transferate într-un mod sigur 
și fiabil pentru a asigura operarea și livrarea facilă și 
eficientă. Se respectă astfel toate cerințele privind 
transparența, trasabilitatea și capabilitățile largi de 
raportare a datelor.

 ⊲ Se poate integra în TOS, ERP și alte 
sisteme informatice cu asigurarea 
accesului în timp real la monitorizarea 
și raportarea datelor

 ⊲ Conectabil la serviciul cloud de 
administrare a datelor de cântărire, 
permițând astfel accesul în timp real 
la aceste date

 ⊲ Se poate integra cu calculator la bord 
PC

 ⊲ Se pot colecta datele de cântărire de 
la toate cântarele Tamtron în operare 
pe raza portului, de ex. cântare de 
stivuitoare de containere, cântare 
poduri rulante, poduri basculă

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, din 1972.

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

Tel. +358 3 3143 5000
weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRONGROUP.COM

Familia de produse Tamtron Power include de asemenea și 
modelul aprobat Tamtron Power pentru podurile rulante.

MODELE DE CÂNTARE 
TAMTRON POWER
Cântarele pentru stivuitoarele de containere Tamtron 
Power sunt livrate cu un instrument de cântărire Power 
sau cu un calculator la bord PC ce se poate integra cu 
sistemele informatice la bord.

POWER PC
 ⊲ Memorie jurnal pentru 10 000 

tichete

 ⊲ Integrare cu sistemele TOS, ERP 
și alte sisteme de administrare 
a datelor

POWER 300i
 ⊲ 12 memorii principale pentru containere și 

alte date de cântăriri cu o capacitate de  
10 000 articole de memorie

 ⊲ Transfer date prin internet


