
VÅG FÖR CONTAINERSTAPLARE  
TAMTRON POWER 
LÄTTANVÄND VÅG SOM UPPFYLLER SOLAS-KRAVEN  
OCH TRYGGAR SÄKERHETEN TILL SJÖSS

Den typgodkända och testade Tamtron 
Power-vågen för containerstaplare 
bestämmer en containers verifierade 
bruttovikt (VGM) noggrant och uppfyller 
kraven i SOLAS-konventionen. Tamtron 
Power-vågen för containerstaplare kan 
monteras på alla typer av reach stackers.

 ⊲ Felmarginal 1–2 %
 ⊲ Väger containrarna i samband med den 

normala hamnverksamheten
 ⊲ Enkel att installera, eftermontera och 

underhålla
 ⊲ Dataöverföring till TOS och annan 

programvara



HANTERING AV 
VÄGNINGSDATA
Med Tamtron Power-vågen för containerstaplare 
kan en containers verifierade bruttovikt (VGM) 
kombineras med containerns ID. Informationen 
sparas och överförs enkelt och tillförlitligt, allt för att 
trygga en säker frakt och ett smidigt och effektivt 
arbetsflöde. Vägningsdatan tillgodoser även kraven 
på insyn och spårbarhet samt de allt mer omfattande 
kraven på rapportering.

 ⊲ Kan integreras i TOS, ERP och andra 
system för att garantera åtkomsten 
till rapporter och driftövervakning i 
realtid

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

 ⊲ Kan integreras i fordonets pc
 ⊲ Möjligt att samla in vägningsdata 

via samma infrastruktur för 
informationshantering från samtliga 
Tamtron-vågar i hamnen, såväl t.ex. 
vågar för containerstaplare och 
grensletruckar som traditionella 
vågbryggor.

Tamtron är en framstående produkttillverkare och tjänsteleverantör 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 i hamnarna, men även inom industribranscher som t.ex. 
byggnation och gruvdrift, tillverkningsindustri, skogsbruk, virkesindustri, transport och logistik samt inom 
återvinning och avfallshantering. Företagets kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2015 garanterar en hög 
leveranskvalitet. 

Tamtron verkar på en internationell marknad och 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. Företaget omsätter 22 
miljoner euro. Tamtron är en pålitlig partner med över 40 års erfarenhet och expertis inom vägningslösningar, 
allt sedan 1972.

Tamtron AB
Nattvindsgatan 9
652 21 Karlstad

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

WWW.TAMTRON.SE

Till Tamtron Power-produktfamiljen hör också den 
typgodkända Tamtron Power-vågen för grensletruckar.

TAMTRON POWER-
VÅGMODELLER
Tamtron Power-vågen för containerstaplare fås med 
ett avancerat Power-vägningsinstrument eller som pc-
version för integrering i fordonets dator.

POWER PC
 ⊲ Loggminne för 10 000 

transaktioner

 ⊲ Kan integreras i TOS, ERP och 
system för lager-, transport- och 
terminalhantering

POWER 300i
 ⊲  12 huvudminnen för containrar och 

annan vägningsrelaterad data med 
en lagringskapacitet på totalt 10 000 
minnespositioner

 ⊲  Dataöverföring via internet
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