
TAMTRON  SCALIFT 100 
GAFFELTRUCKVÅG
NOGGRANN GODSVÄGNING OCH 
INNOVATIV DATAHANTERING FÖR 
FÖRBÄTTRAT ARBETSFLÖDE 

 
Arbeta smartare, inte mer, med Tamtron Scalift 100. 

Eliminera de flaskhalsar som finns och väg er last samtidigt 
som ni lastar med en gaffeltruck. Genom att undvika 
onödigt körande minimerar ni utsläpp och skaderisker och 
samtidigt förbättrar ni arbetsmiljön. Scalift 100 kommer 
att öka effektiviteten och produktiviteten i er verksamhet. 
Vi utvecklade Scalift 100 för våra kunder som kräver 
snabb, noggrann vägning och bra datahantering för sin 
kärnverksamhet.



Tamtron är en framstående produkttillverkare och leverantör av informationshanteringstjäns-
ter inom vägningsindustrin. Hög kvalitet och ansvarsfull service har alltid varit ledord för verk-
samheten. Företagets framgång bygger på vägningslösningar som hör till de mest innovativa 
och konkurrenskraftiga på marknaden. Tamtrons vågar underlättar och effektiviserar kundernas 
dagliga verksamhet inom transport och logistik, men även inom industribranscher som t.ex. til-
lverkningsindustri, hamnar, byggnation och gruvdrift samt inom återvinning och avfallshante-
ring. 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

SPECIFIKATIONER 

 ⊲ Vägningskapacitet:   5t / 18 t / 33t

 ⊲ Noggrannhet vid max kapacitet*:  
       ±0.5 % 
(*För ett fordon som är regelbundet underhållet)

 ⊲ Temperaturområde: 0–50 °C

 ⊲ Matningsspänning: 12-100 VDC

 ⊲ Strömförbrukning: 5 W

 ⊲ Datautgång:  RS232

 ⊲ IP-klassning, mätblock: IP 65 

TILLVAL
 ⊲ Termoskrivare

 ⊲ Lasthöjdsmätning

GAFFELTRUCKVÅG SCALIFT 100
EFFEKTIV GODSHANTERING OCH VÄGNING
 
Tamtron Scalift 100 passar alla sorters gaffeltruckar. 
Vägningen sker medan man lastar – det är noggrant 
och snabbt, sparar tid genom att lastningen kan ske 
effektivt och ni kan lätt hantera era vägningar.

Truckföraren lyfter lasten som vanligt och väger genom 
att trycka på vägningsknappen varpå lasten sjunker en 
aning och sedan visas vägningsresultatet på skärmen 
samtidigt som det lagras i loggen. Det går även att 
koppla till en skrivare.

Scalift 100 ger noggranna vägningsresultat. Vågen är 
robust och kan ge information till förare om överlast 
baserat på de lastade vikterna.
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