
CÂNTAR PENTRU MATERIAL VRAC  
TAMTRON POWER

Cântarele pentru material vrac Tamtron Power cântăresc fără efort 
materialul pe durata manipulării, descărcării sau încărcării acestuia. 
Datele de cântărire pot fi transferate în timp real către sistemul ERP sau 
alte sisteme, permițând astfel controlul eficient al fluxului de materiale.  

Cântarele ușor de utilizat sunt concepute pentru operațiunile de manip-
ulare în ritm susținut a materialelor și pot fi utilizate împreună cu o gamă 
variată de unelte de ridicare. Având în vedere că aceste cântare Power 
sunt aprobate pentru tranzacții comerciale, rezultatele cântăririlor pot sta 
la baza emiterii facturilor. Cântarele permit cântărirea de diferite tipuri de 
materiale în condiții necesitând o rază mare de acțiune, precum porturi 
și terminale, centre de reciclare și puncte de prelucrare a lemnului. Cân-
tarele pentru materiale vrac Tamtron Power pot de asemenea determina 
densitatea lemnului verde, prin intermediul funcției distincte pentru 
cântărirea în imersie.

CÂNTAR PENTRU MATERIAL VRAC APROBAT PENTRU UTILIZARE 
ÎN TRANZACȚII COMERCIALE, CE CÂNTĂREȘTE CU PRECIZIE 
MATERIALELE MANIPULATE FĂRĂ ÎNTRERUPEREA LUCRULUI ȘI 
FACILITEAZĂ MONITORIZAREA ȘI ADMINISTRAREA COMPLETĂ A 
DATELOR DE CÂNTĂRIRE ÎN TIMP REAL

 ⊲ Rezultate precise de cântărire, 
1 ... 2 %

 ⊲ Aprobat pentru tranzacții 
comerciale

 ⊲ Funcție de cântărire în imersie
 ⊲  Datele de cântărire pot fi 

transferate către serviciul cloud 
sau, prin integrare, la un sistem 
ERP sau alte sisteme



ADMINISTRAREA DATELOR 
DE CÂNTĂRIRE
Informațiile generate de cântarele pentru materiale 
vrac Tamtron Power pot fi transferate ușor și fiabil 
pentru a fi utilizate în cadrul companiei, permițând 
monitorizarea în timp real a volumelor manipulate. 
Administrarea completă a fluxului de materiale 
conferă transparență operațională și permit 
optimizarea operațiilor și a programului.

 ⊲ Se poate integra cu sisteme ERP sau alte sisteme 
permițând transferul fiabil în timp real a datelor în 
vederea raportării și monitorizării

 ⊲ Se poate conecta la serviciul cloud pentru 
administrarea de date de cântărire, putându-se 
astfel accesa datele de cântărire în timp real

 ⊲ Posibilitatea de integrare cu calculatoare la 
bordul vehiculelor

 ⊲ Se pot administra în mod unificat datele de 
cântărire venind de la toate modelele de cântare 
Tamtron, cum ar fi manipulatoarele de bușteni și 
podurile 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.
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Finlanda

Tel. +358 3 3143 5000
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Cântarele de manipulare materiale vrac Tamtron Power sunt 
de asemenea disponibile și fără funcție de transfer date.

MODELE DE CÂNTARE

Cântarele pentru materiale vrac Tamtron Power vin 
echipate cu instrument de măsură Power sau cu 
versiune integrată cu calculator la bordul vehiculului.

POWER 300i
 ⊲ 12 memorii principale pentru materiale 

sau diferite alte date de cântărire

 ⊲ Transfer date prin internet

POWER PC
 ⊲ Memorie jurnal de 10 000 tichete

 ⊲ Integrare cu sistem ERP și alte 
sisteme de administrare logistică


