
VÅG FÖR MATERIALHANTERARE  
TAMTRON POWER

Med Tamtron Power-vågen för materialhanterare vägs materialet behändigt 
vid förflyttning, lossning eller lastning. Vägningsdata kan överföras till ERP 
eller andra system i realtid, och du får en effektiv kontroll över materialflödet.  

Den lättanvända vågen är planerad för materialhantering i högt tempo 
och kan användas med olika slags lyftanordningar. Eftersom Power-vågen 
för materialhanterare är typgodkänd kan vägningsresultaten användas 
som underlag för fakturering. Med vågen kan olika material enkelt vägas 
också i miljöer som kräver lång räckvidd, som t.ex. hamnar och terminaler 
samt återvinnings- och träförädlingsanläggningar. Tamtron Power-vågen 
för materialhanterare lämpar sig också för bestämning av rådensiteten i 
virke, då den har en separat funktion för undervattensvägning.

VÅG FÖR MATERIALHANTERARE, GODKÄND FÖR 
KOMMERSIELLT BRUK, SOM VÄGER MATERIALET 
NOGGRANT UNDER ARBETETS GÅNG OCH HJÄLPER 
DIG ATT KONTROLLERA OCH HANTERA HELA 
MATERIALFLÖDET I REALTID

 ⊲ Noggrant vägningsresultat, 
felmarginalen 1–2 %

 ⊲  Godkänd för kommersiellt 
bruk

 ⊲  Funktion för 
undervattensvägning

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



HANTERING AV 
VÄGNINGSDATA

Tamtron Power-vågens information om de hanterade 
materialmängderna kan enkelt och tillförlitligt 
överföras och utnyttjas i affärsverksamheten, vilket 
ger dig kontroll över de flyttade volymerna i realtid. 
Den övergripande kontrollen av materialflödena i 
realtid ger ökad insyn i verksamheten och gör det 
lättare att optimera funktioner och tidtabeller.

 ⊲ Kan integreras i ERP eller annat system 
för tillförlitlig dataöverföring samt 
rapportering och övervakning i realtid

 ⊲ Kan anslutas till en molntjänst där 
vägningsdata är tillgänglig i realtid

 ⊲ Kan integreras i fordonets pc
 ⊲ Vägningsdata från samtliga 

Tamtron-vågar, som t.ex. vågar för 
materialhanterare och traditionella 
fordonsvågar, kan hanteras i samma 
system

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

Tamtron Power-vågen för materialhanterare kan även fås utan 
möjlighet till dataöverföring.

VÅGMODELLER

Tamtron Power-vågen för materialhanterare fås med 
ett avancerat Power-vägningsinstrument eller som pc-
version för integrering i fordonets dator.

POWER 300i
 ⊲ Loggminne för 10 000 transaktioner

 ⊲ Integrering i ERP och 
logistikhanteringssystem

POWER PC
 ⊲ 12 huvudminnen för olika material 

och annan vägningsrelaterad data

 ⊲ Dataöverföring via internet
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