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VÅG FÖR GRENSLETRUCK
TAMTRON POWER

Tamtron Power-vågen för grensletruck väger, 
samtidigt som sjöfartcontainrarna flyttas, 
deras exakta bruttomassa i enlighet med 
SOLAS-reglerna. Vågen kan monteras på alla 
grensletrucksmodeller. Inga strukturella ändringar 
på trucken krävs, vilket även gör eftermontering 
mycket enkel på grensletruckar som redan är i 
användning.

För att möjliggöra en tillförlitlig dataöverföring 
och rapportering i realtid kan vågen integreras 
med TOS eller kopplas till en molntjänst.

TYPGODKÄND VÅG SOM MOTSVARAR SOLAS-KRAVEN
OCH SÄKERSTÄLLER SÄKERHETEN TILL SJÖSS

 ⊲ Typgodkänd, felmarginalen 0,5–2 %

 ⊲ Väger containrarna i rörelse och orsakar 
inte förseningar i hamnverksamheten

 ⊲ Enkel att montera, eftermontera och 
serva

 ⊲ Möjlighet till dataöverföring via 
integrering med TOS eller andra system



HANTERING AV
VÄGNINGSINFORMATION
Med Tamtron Power-vågen för grensletruck kan en 
containers bruttomassa kombineras med containerns 
ID, vilket gör att data kan överföras på ett enkelt 
och tillförlitligt sätt för vidareanvändning. Med hjälp 
av vägningsinformationen kan man säkerställa 
containerfraktens säkerhet till sjöss. Med hjälp av 
informationen är det även möjligt att upprätthålla ett 
smidigt och effektivt arbetsflöde i hamnen och även 
tillgodose de ständigt ökande kraven på spårnings- och 
rapporteringsskyldighet.

TAMTRON POWER- 
VÅGMODELLER
Tamtron Power-vågen för grensletruck finns tillgänglig som ett
avancerat vägningsinstrument eller som en datorversion som
kan integreras med en dator i fordonet.

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 PC
 ⊲ Lagringskapacitet på totalt 10 000 

minnespositioner

 ⊲ Integration med system för 
driftstyrning och logistikhantering

Till produktfamiljen Tamtron Power hör också den typgodkända
Tamtron Power containerstaplarvågen.

 ⊲ Kan integreras i TOS, ERP och andra system 
för att säkerställa tillförlitlig dataöverföring och 
tillgång till rapporter och driftövervakning i 
realtid.

 ⊲ Kan kopplas till en molntjänst som möjliggör 
hantering av vägningsinformationen. I 
molntjänsten kan informationen på ett enkelt och 
tillförlitligt sätt användas i realtid.

 ⊲ Kan kopplas till truckens PC-baserade  
fordonsdator 

 ⊲ Det är möjligt att i samma informations-
hanteringssystem behandla insamlad vägnings-
information från alla Tamtronvågar som används i 
hamnen, dvs. vågar för gaffel- och grensletruckar 
samt traditionella fordonsvågar.

POWER 300i
 ⊲ 12 huvudminnen för containrar och 

andra vägningsrelaterade data, 
lagringskapacitet på totalt 10 000 
minnespositioner 

 ⊲ Dataöverföring via Internet
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