
Oavsett vilken maskin du använder för lastningen av 
materialet väger den lättanvända Power-dumpervågen 
materialet redan i lastningsskedet. Detta sparar både tid och 
bränsle, då fordonet inte behöver köras via en vågbrygga.  

Noggrann information om transporterade mängder, lastningstider 
och destinationer gör det lättare att kontrollera materialflöden, få 
översikt av verksamheten och optimera såväl logistikkedjan som 
helhetsprocessen. Den användarvänliga Power-dumpervågen 
är utformad för krävande förhållanden och kan monteras på alla 
dumpermodeller.

Vågen har två olika vägningslägen. Med den lättanvända 
upplagsvägningen kan information om de flyttade materialmängderna 
samlas in separat för olika materialtyper och lagringsplatser. Den 
snabba enkelvägningen är ett praktiskt alternativ när material- och 
annan information inte behöver separeras.

DUMPERVÅGEN VÄGER MATERIALET I 
LASTNINGSSKEDET OCH GÖR DET LÄTTARE ATT 
KONTROLLERA OCH SPÅRA MATERIALFLÖDEN

 ⊲ Noggranna 
vägningsresultat, 
felmarginalen under 2 % 

 ⊲ Två vägningslägen för 
olika användningsändamål 

 ⊲ Vägningsdata kan 
överföras till en molntjänst 
eller via integrering till 
ERP eller andra system

DV-VÅG 
TAMTRON POWER 



HANTERING AV 
VÄGNINGSDATA
Vägningsdata som sparats i Tamtron Power-
dumpervågens minne kan skrivas ut för varje 
vägning eller överföras via USB, molntjänst eller 
direktintegrering i ERP eller andra system för att 
utnyttjas i affärsverksamheten.

Optimeringen av lassen samt informationen om 
transporterade mängder, material och tidtabeller 
effektiviserar verksamheten och ger översikt över 
processerna, vilket hjälper dig att uppnå bästa möjliga 
lönsamhet. Med hjälp av informationen kan processerna 
göras smidiga och effektiva, och rapporteringen mellan 
samarbetspartner blir enklare.

SÄKERT OCH LÖNSAMT 
ARBETE
Med dumpervågen kan du undvika skador och slitage på 
maskinerna på grund av överbelastning samt optimera 
användningen av maskinerna och bränsleförbrukningen. 
Säkerheten kan också förbättras med tillbehör som 
t.ex. startspärr eller backkamera som ansluts till vågen. 

  TILLVAL
 ⊲ Backkamera
 ⊲ Skrivare
 ⊲ Externt tangentbord
 ⊲ Startspärr

MODELLER
Alla modeller av Power-dumpervågen sparar vägningsdata i 
ett loggminne. Annan viktig information, t.ex. om kunder och 
material, kan också sparas i vågen. I basmodellerna Power 
100 och Power 200 ingår inte elektronisk dataöverföring, men 
de kan när som helst lätt uppgraderas till en mera avancerad 
Power-modell.

Tamtron är en framstående produkttillverkare och leverantör av informationshanteringstjäns-
ter inom vägningsindustrin. Hög kvalitet och ansvarsfull service har alltid varit ledord för verksam-
heten. Företagets framgång bygger på vägningslösningar som hör till de mest innovativa och kon-
kurrenskraftiga på marknaden. Tamtrons vågar underlättar och effektiviserar kundernas dagliga 
verksamhet inom industribranscher som t.ex. byggnation och gruvdrift, tillverkningsindustri, 
hamnar, skogsbruk och virkesindustri samt inom transport, logistik, återvinning och avfallshantering. 

Företagets kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2015 garanterar en hög leveranskvalitet. Företaget verkar 
på en internationell marknad, har en omsättning på 22 miljoner euro och koncernen har 140 anställda. 
Företagets huvudkontor ligger i Finland och det har dotterbolag i Sverige, Polen, Tyskland, Tjeckien och 
Slovakien. Vid sidan av den starka hemmamarknaden exporterar Tamtron sina produkter globalt till över 60 
länder. Tamtron är en pålitlig partner med över 40 års erfarenhet av krävande vägningslösningar.

Tamtron AB
Nattvindsgatan 9
652 21 Karlstad

T: 054-402 08 40
info@tamtron.se

WWW.TAMTRON.SE

POWER 100 
 ⊲ Två huvudminnen för lagring av information

 ⊲ Loggminne för 1 000 transaktioner

 
POWER 200

 ⊲ Åtta huvudminnen för lagring av information

 ⊲ Loggminne för 10 000 transaktioner

 
POWER 300 USB

 ⊲ 12 huvudminnen för lagring av 
information 

 ⊲ Dataöverföring med USB-minne 

POWER 300i
 ⊲ 12 huvudminnen

 ⊲ Loggminne för 10 000 
transaktioner

 ⊲ Dataöverföring via internet

 
POWER PC

 ⊲ Loggminne för 10 000 
transaktioner

 ⊲ Integrering i ERP och 
logistikhanteringssystem
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