
ONE TIMBER 
PUUTAVARANOSTURIVAAKA
KUORMAA TARKASTI JOKA KERTA

Alikuormaus, eli lastauskapasiteetin jättämättä käyttäminen, on 

tehotonta ja ylikuormista voidaan sakottaa. Nämä ongelmat ovat 

historiaa, kun otat käyttöön One Timber -puutavaranosturivaa’an. 

Voit luottaa siihen, että kuormattu lasti on auton painorajojen ja 

tieliikennesäädösten mukainen. Punnitsemalla lastaamisen aikana 

varmistat, että kuormasi ovat oikein kerrasta. Enää ei tarvitse tuhlata 

aikaa ajeluun edestakaisin autovaa’alle varmistaaksesi kuormatun 

painon. Kun tarpeeton ajelu jää pois, myös tuottavuutesi kasvaa. 

Puutavaravaaka One Timber on helppokäyttöinen ja suunniteltu 
nopeatahtiseen lastaukseen aina 10t. kapasiteettiin asti.

 ⊲ Helppo asennus ja 
käyttöönotto

 ⊲ 24/7 reaaliaikainen 
tiedonsiirto vaa’alta 
tietokoneelle

 ⊲ Kuormaustapa ei vaikuta 
punnitustulokseen 

 ⊲ Kestävä rakenne kaikkiin 
työolosuhteisiin



TAMTRON ONE -NÄYTÖN 
TEKNISET TIEDOT 

 ⊲ Mitat 205x144x45 mm ilman jalustaa

 ⊲ Paino 1 kg (jalustan kanssa)

 ⊲ Käyttöjännite 12/24VDC

 ⊲ 7” 800x480 TFT LCD kapasitiivisella 
kosketusnäytöllä

 ⊲ 2xCAN (1xCAN 12VDC jännitteellä) 

 ⊲ Analoginen komposiittivideosisäänmeno 

 ⊲ 1xRS232-liitäntä tulostimeen 24VDC 
jännitteellä 

 ⊲ 2xUSB 2.0 

 ⊲ 2G/3G/4G mobiilidata

 ⊲ Wi-Fi 802.11b/g

 ⊲ Bluetooth 4.1

 ⊲ GPS/GLONASS

 ⊲ Asentoanturi

 ⊲ Sisäinen summeri

 ⊲ Digitaalinen I/O (3xDigitaalinen tulo, 
1xDigitaalinen lähtö, 1xPWM lähtö)

 ⊲ IP 67 

 ⊲ Käyttölämpötila -25 - +50 °C

LISÄÄ TUOTTAVUUTTA 
JA PAREMPAA 
PUUNLASTAUSTA   

EDISTYKSELLINEN NÄYTTÖ  
JA VENYMÄLIUSKA-ANTURI
 
Tamtron yhdistää puunkuormaajavaakaan Tamtron One 
-näytön edistyneet ominaisuudet ja uuden sukupolven 
venymäliuska-anturin. Anturi ja Tamtron One -näyttö ovat 
yhteydessä toisiinsa langattomasti.  Vaaka on nopea 
asentaa ja se on käyttövalmis ilman viivytyksiä. One 
Timber -puutavaravaaka on ihanteellinen vaativaan ja 
jatkuvaan ammattikäyttöön, missä tarkkuus on työnteon 
perusedellytys. Vähän huoltoa vaativa puutavaravaaka 
One Timber sopii haastaviin työolosuhteisiin, missä 
lämpötila- ja ilmankosteustasojen vaihtelu on jokapäiväistä 
rutiinia.



 ⊲ Pilvipalvelu on tietoturvallinen 
ja helppokäyttöinen 

 ⊲ One Cloud -palvelulla lähetät 
tilaukset suoraan vaakaan 

 ⊲ Punnitustieto saatavilla kaikkialla 
reaaliaikaisena 24/7

ONE TIMBER SG -ANTURIN 
TEKNISET TIEDOT

 ⊲ Paino: 26 kg

 ⊲ Langaton tiedonsiirto

 ⊲ Li-ion uudelleenladattava akku

 ⊲ Pintakäsittely: sinkkipinnoitettu 
(sinipassivoitu) 

 ⊲ Erittäin kestävä liukulaakerin materiaali 

PILVIPALVELU ONE CLOUD
Punnitust ieto on käy tössä sisäisest i ja ulkoisi l le 
yhteistyötahoille Tamtronin One Cloud -pilvipalvelussa. 
Punnitustiedon tallennus ja tiedon hyödyntäminen tehostaa 
yrityksen toimintoja. Punnitustieto siirtyy sähköisesti vaa’asta 
pilvipalveluun.

AJANTASAINEN PUNNITUSTIETO 
KÄYTÖSSÄSI 24/7 
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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

TARKAT KUORMAT, 
TEHOKASTA TYÖNTEKOA

Luotettavalla ja tarkalla punnitustiedolla työvirta 
on nopeampaa, kaupankäynti ja liiketoiminta 
läpinäkyvämpää, ja kulusäästöt merkittäviä.  
Raportointi- ja analyysitoiminnot helpottavat 
laskutusta ja nopeuttavat työnkulkua.  

Täsmällisillä kuormilla autot saa lastattua suositeltuun 
painorajaan asti, millä välttää ali- ja ylikuormat.    
Autojen sijainti on tiedossa 24/7 ja tilaukset saat 
lähetettyä suoraan vaakaan. 

Kun vaaka on tehokas työkalu, kuljettajan ei tarvitse 
poistua hytistä kuormauksen jälkeen tai ajella 
edestakaisin vaaka-asemille tarkistuspunnituksiin. 
Kuljettajat itse pystyvät huoltamaan vaakaa 
tarvittaessa, ja kuskien kuormaustyylit eivät vaikuta 
vaa’an tarkkuuteen. Puutavaravaa’an päivitykset 
tapahtuvat automaattisesti. Tuotetuki ja vianmääritys 
ovat saatavilla myös etänä.  

ASIANTUNTEVUUTTA  
J0 YLI 40 VUOTTA

Tamt ronin vaa’at  ovat  markk ina johta j ia 
metsätaloudessa. One Timber -puutavaravaaka on 
kattava punnitusratkaisu, joka tukee asiakkaidemme 
yritystoimintaa kaikkine vaatimuksineen ja tarpeineen. 

TOIMITUS SISÄLTÄÄ: 
Vaakanäyttö

Punnitusriipuke (sisältää lähettimen ja akun)
Kaapelisarja (sisältää kuittausnapin)

Vara-akku
Akkulaturi
Akkuavain

LISÄVARUSTEET 
· 2” Bluetooth mobiilitulostin

· Tulostinteline

· Lämpöpaperirulla tulostimeen

· Ladattava akku anturiin

· Akkulaturi, universaali jännitesyöttö

· Näyttösuoja

· Poljin

· Ulkoinen summeri
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