
TAMTRON ANV  
FORDONSMONTERAD 
KRANVÅG
OPTIMERA LOGISTIKKEDJAN MED EN AVANCERAD  
OCH NOGGRANN KRANVÅG FÖR SOPBILAR,  
GODKÄND FÖR KOMMERSIELLT BRUK

Med den fordonsmonterade Tamtron ANV-kranvågen får 
du direktinformation om transporttider och transporterade 
mängder, vilket underlättar ruttoptimeringen. Tack vare 
den trådlösa överföringen är vågen kompatibel med alla 
typer av fordonsmonterade kranar – även teleskopkranar. 
 
Vägningssystemet är godkänt för kommersiellt bruk 
och resultaten kan användas som grund för fakturering. 
Rapporteringen i realtid och identifieringen av material 
ger dig verklig kontroll över materialflödena.

 ⊲ Noggrannhet ± 0,1%
 ⊲ Godkänd för 
kommersiellt bruk

 ⊲ Snabb och 
lättanvänd

 ⊲ Trådlös 
dataöverföring



GODKÄND OCH  
NOGGRANN VÄGNING 
Det fordonsmonterade ANV-systemet är godkänt 
för kommersiellt bruk och vägningsresultaten 
kan användas som grund för fakturering. 
 
 

Vågen är enkel och snabb att använda och 
möjliggör en mycket effektiv lastning. Med den 
trådlösa handenheten kan vågen styras på långt 
avstånd. Vägningen med den fordonsmonterade 
ANV-kranvågen fördröjer inte lastningen.  

OPTIMERA 
RUTTPLANERINGEN
Den omfattande uppföljningen av volymer och material 
i realtid ger dig ökad insyn iöversikt av  verksamheten 
och underlättar optimeringen av rutter och tidtabeller. 
Med hjälp av summerings- och tareringsfunktionerna 
blir materialinsamlingen smidig.

 ⊲ Handenhet med 12 knappar

 ⊲ Dataöverföring till pc som tillval 

 ⊲ Kompatibel med plattformar för 
ruttplanering

 ⊲

Tamtron är en framstående produkttillverkare och leverantör av informationshanteringstjänster inom 
vägningsindustrin. Hög kvalitet och ansvarsfull service har alltid varit ledord för verksamheten. Företagets 
framgång bygger på vägningslösningar som hör till de mest innovativa och konkurrenskraftiga på marknaden. 
Tamtrons vågar underlättar och effektiviserar kundernas dagliga verksamhet inom alla betydande 
industribranscher som t.ex. återvinning och avfallshantering, skogsbruk och träförädling, tillverkningsindustri, 
hamnar, byggnation och gruvdrift samt inom transport och logistik. 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

I leveransen av den fordonsmonterade Tamtron ANV-
kranvågen ingår den trådlösa lastcellen och handenheten 
DR10.

TEKNISKA UPPGIFTER 
 ⊲ Standard kapacitet: 2t, 4t (special upp till 10t)

 ⊲ Våglänk monteras på bommen genom 
anslutningsstycke; finns även för schackel eller 
sfärisk montering

 ⊲ Våglänk kompatibel med rotator upp till 1500Nm

 ⊲ Användningstemperatur: -20°C till +50°C

 ⊲ Brukstid med fulladdat batteri 80 timmar

HANDENHET DR10
 ⊲ 4 knappar för effektiv användning 

 ⊲ Minnen för olika material och övrig vägningsdata

 ⊲ Trådlös dataöverföring mellan lastcell, handenhet 
och fordonets pc
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1: Trådlös lastcell  
2: DR10 handenhet 

3: Dataöverföring till hytten som tillval  
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TILLVAL

TAMTRON ANV-VÅG

ENKEL OCH PRAKTISK 
VÄGNING
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