
Cântarele Power ușor de utilizat pentru încărcătoarele 
frontale cântăresc materialul pe durata ridicării, 
procesul de încărcare devenind mai rapid și mai 
eficient. Cântarele au trei moduri distincte de operare: 
Modul ușor de utilizat al cântăririi cu stocare permite 
monitorizarea cantităților de material mișcate cu 
gruparea pe tipuri de produs. Modul de cântărire 
memo se utilizează la încărcarea de materiale 
aparținând mai multor clienți sau în vehicule diferite, 
în schimburi diferite, etc. Modul de cântărire rapid de 
bază este util atunci când nu este necesară cântărirea 
mai multor produse și/sau alte informații conexe. 

APROBATE PENTRU TRANZACȚII COMERCIALE, CÂNTARELE 
DE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL TAMTRON POWER PERMIT 
CÂNTĂRIREA RAPIDĂ ȘI EFICIENTĂ A MATERIALELOR PE 
DURATA ÎNCĂRCĂRII ACESTORA

 ⊲ Rezultate precise de cântărire, 
0,5 ... 2,0 %

 ⊲ Aprobate pentru tranzacții 
comerciale

 ⊲ Trei moduri de cântărire pentru 
aplicații diverse

 ⊲ Datele de cântărire se pot 
transfera către serverul cloud sau, 
prin integrare, la un sistem ERP 
sau alt sistem

CÂNTARE DE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 
TAMTRON POWER



POWER 100 
 ⊲ 2 memorii pentru salvarea datelor de cântărire

 POWER 200
 ⊲ 8 memorii pentru salvarea datelor de cântărire

 ⊲ 10 000 tichete de cântar în memoria jurnal

POWER 300 USB
 ⊲ 12 memorii pentru salvarea datelor de cântărire

 ⊲ Transfer date de cântărire pe stick de 
memorie USB 

POWER 300i
 ⊲ 12 memorii pentru salvarea datelor 

de cântărire

 ⊲ 10 000 tichete de cântar în memoria 
jurnal

 ⊲ Transfer date de cântărire prin internet 

POWER PC
 ⊲ 10 000 tichete de cântar în memoria 

jurnal

 ⊲ Integrare cu sistem ERP și sisteme 
de management logistic

MANAGEMENTUL DATELOR 
DE CÂNTĂRIRE
Datele de cântărire stocate în memoria cântarelor 
de încărcător frontal Tamtron Power pot fi tipărite 
concomitent cu fiecare cântărire sau transferate 
prin USB pentru utilizare ulterioară, un serviciu 
cloud sau prin integrare directă la un sistem ERP 
sau alt sistem. 

Cu ajutorul sistemului electronic de transfer a 
informației, comenzile pot fi transferate direct 
către cântar și confirmate ca fiind finalizate prin 
intermediul cântarului, permițând astfel facturarea 
imediat după finalizarea cântăririi. Optimizarea 
încărcărilor, informații privind cantitățile de produs 
transferat, programele de încărcare fac procesul 
mult mai transparent și mai eficient oferind unelte 
pentru realizarea de profit operațional. Prin 
intermediul datelor de cântărire, se pot optimiza 
punctele de lucru într-un mod cât mai eficient 
și mai fluent cu putință cu asigurarea raportării 
tranzacțiilor între parteneri într-un mod echitabil. 

OPERAȚII MAI SIGURE
Cântăririle precise îmbunătățesc siguranța 
în exploatare, reducând uzura utilajelor prin 
supraîncărcare iar vehiculele pot fi încărcate în 
mod optim fără depășirea limitelor de siguranță. 
Siguranța în exploatare crește de asemenea prin 
utilizarea unor funcții precum sistemul de imobilizare 
sau camera de marșarier conectată la cântar.

MODELE DE CÂNTARE 
TAMTRON POWER
Toate modelele de cântare pentru încărcătorul frontal 
Power salvează datele de cântărire în memoria jurnal 
împreună cu informațiile relevante, precum clienții și 
produsele. Modele de bază Power 100 și Power 200 
nu sunt echipate cu funcție de transfer date, dar pot fi 
convertite cu ușurință în orice moment în modele mai 
performante 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.

Tarkasti punnitseva vaaka parantaa myös 
turvallisuutta, kun ylikuormista johtuvat vahingot 
voidaan välttää ja auto voidaan lastata tarkasti täyteen, 
sallittuja painorajoituksia ylittämättä. Turvallisuutta 
voidaan lisätä myös esimerkiksi vaakaan liitettävän 
käynnistykseneston tai peruutuskameran avulla.
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