
TAMTRON POWER  
PUUKUROTTAJAVAAKA

Tamtron Power puukurottajavaaka punnitsee puutavaran 
noston aikana normaaliin työnkulkuun kuuluvan siirtelyn ja 
kuormaamisen ohessa. Vaaka helpottaa puutavaravirtojen 
hallintaa ja tehostaa toimintaa siirtämällä tiedot tehdyistä 
punnituksista reaaliaikaisesti sahojen ja puunkäsittely laitosten 
ERP- tai muihin järjestelmiin. 

Vaa’an avulla myös puutavaran laadun varmistaminen on 
helppoa, sillä vaa’alla voidaan suorittaa tarkka upotus punnitus 
puu tavaran tuoretiheyden määrittämiseksi. Vaa’assa on erillinen 
toiminto upotuspunnitusta varten. 

Tamtron Power puukurottajavaa’an avulla reaaliaikainen tieto 
puun määrästä ja laadusta on jatkuvasti liike toiminnan saatavilla.

PUUTAVARAVIRTOJEN HALLINTAAN JA LAADUN VARMISTAMISEEN 
KEHITETTY VAAKA PUNNITSEE PUUTAVARAN LIIKKEESSÄ TARKASTI 
JA NOPEASTI. TIEDOT PUNNITUKSISTA VOIDAAN SIIRTÄÄ REAALI
AIKAISESTI LIIKETOIMINNAN EDELLEEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI.

 ⊲ Tarkka punnitustulos 
1–2 %

 ⊲ Punnitsee puutavaran 
liikkeessä normaalin 
työn ohessa

 ⊲ Helppo ja nopea 
asentaa

 ⊲ Helppo huoltaa 
ja kalibroida



PUNNITUSTIEDON 
HALLINTA

Tamtron Power puukurottajavaa’an avulla tieto käsittelystä 
puutavarasta voidaan siirtää helposti ja luotettavasti 
liiketoiminnan hyödynnettäväksi. Puukurottajista saatavan 
punnitustiedon avulla puutavaran määrästä ja laadusta 
pysytään jatkuvasti ajan tasalla. 

 ⊲ Integroitavissa ERP-, toiminnanohjaus- ja muihin 
järjestelmiin, jolloin tiedonsiirto on luotettavaa 
sekä raportointi ja seuranta mahdollista 
reaaliaikaisesti

 ⊲ Yhdistettävissä punnitustiedon hallinnan 
mahdollistavaan pilvipalveluun, jossa tiedot 
ovat helposti ja luotettavasti hyödynnettävissä 
reaaliaikaisesti

 ⊲ Voidaan yhdistää puukurottajan PC-pohjaiseen 
ajoneuvotietokoneeseen

 ⊲ Kaikista Tamtron-vaaoista, kuten puukurottaja- 
sekä perinteistä ajoneuvosiltavaaoista kertyvää 
punnitustietoa on mahdollista hallita samassa 
punnitustiedon hallintajärjestelmässä

Tamtron on punnitusalan edistyksellinen tuotevalmistaja ja punnitustiedon hallintapalvelujen 
palveluntarjoaja, joka on sitoutunut laadukkaaseen ja vastuunkantavaan palveluun. Yrityksen menestys 
perustuu kykyyn tuottaa alan innovatiivisimpia ja kilpailukykyisimpiä punnitusratkaisuja. Tamtronin 
punnitusratkaisut helpottavat ja tehostavat asiakkaiden arkea metsäteollisuuden ja puunkäsittelyn 
lisäksi muun muassa valmistavan teollisuuden alalla, satamissa, rakennus- ja kaivosteollisuudessa, 
kuljetuksen ja logistiikan alalla sekä kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn toiminnoissa. ISO 9001:2015 
-laatusertifioitu osaaminen varmistaa toimitusten korkealuokkaisen laadun.

Kansainvälisesti toimivan yrityksen liikevaihto on 22 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee 
140 ammattilaista. Yhtiön päätoimipaikka on Suomessa ja tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa, 
Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Vahvan kotimarkkinakaupan lisäksi Tamtron vie tuotteitaan 
maailmanlaajuisesti yli 60 maahan. Tamtron on luotettava kumppani vaativiin punnitusratkaisuihin 
yli 40 vuoden kokemuksella.

PL 15 (Vestonkatu 11)
33561 Tampere

Puh. 03 3143 5000
weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRON.FI

TAMTRON POWER  
VAAKAMALLIT
Tamtron Power puukurottajavaaka on saatavilla edistyksel-
lisellä Power-vaakainstrumentilla varustettuna tai ajoneuvo-
tietokoneeseen integroitavana PC-versiona.

PC
 ⊲ Talletustilaa 10 000:lle tiedolle

 ⊲ Integraatio toiminnanohjaus- ja 
logistiikanhallintajärjestelmiin

POWER 300i
 ⊲ 12 päämuistipaikkaa eri materiaaleille ja 

muulle punnitukseen liittyvälle tiedolle 

 ⊲ Internet-tiedonsiirto
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