
VÁHA PRE KONTAJNEROVÝ 
MANIPULÁTOR
TAMTRON POWER  

Typovo overená  a testovaná váha 
Tamtron Power pre kontajnerové 
manipulátory  váži overenú   hmotnosť 
kontajnerov  ( VGM ) a splňuje požiadavky 
predpisov SOLAS. Váhu pre kontajnerový 
manipulátor Tamtron  Power  je možné 
inštalovať do všetkych   kontajnerových 
zakladačov .

SPLŇUJTE POŽIADAVKY SOLAS PREDPISOV A ZABEZPEČUJE 
BEZPEČNOSŤ NA PLAVIDLÁCH POUŽITÍM VÁHY TAMTRON 

 ⊲ Presnosť 1-2%

 ⊲ Váži kontajnery počas bežnej 
prevádzky 

 ⊲ Jednoduchá inštalácia aj  servis

 ⊲ Prenos dát do TOS a iného 
softvéru



SPRÁVA INFORMÁCIÍ Z 
VÁŽENIA
S váhou  Tamtron Power  pre kontajnerový manipulátor 
môže byť overená  hmotnosť kontajnera (VGM)  
kombinovaná s identifikačnými znakmi kontajnera 
a uložené  dáta  môžu byť prenášané jednoduchým 
a spoľahlivým spôsobom, aby sa zabezpečila 
bezpečná  a bezproblémová expedícia a  efektívna 
prevádzka v terminály alebo námornom prístave. 
Vďaka informáciám o vážení je možné vyhovieť 
požiadavkám na transparentnosť, sledovateľnosť a 
neustále narastajúcim vykazovacím povinnostiam.

 ⊲ Môže byť integrovaný do systémov TOS, 
ERP a iných systémov pre  zabezpečenie 
spoľahlivého prenosu dát a prístupu k 
reportom a monitorovacím operáciám v 
reálnom čase

 ⊲ Možnosť pripojenia k informačnému vážnemu 
systému  cloud, vďaka  ktorému sú informácie 
o vážení prístupné kedykoľvek v reálnom čase

 ⊲ Možnosť integrácie do palubného počítača

 ⊲ Možnosť zhromažďovania informácií z vážení 
do rovnakej infraštruktúry informačného 
managementu zo všetkých používaných  váh 
Tamtron  napr.  váh pre prepravníky  ako aj 
z tradičných vážnych mostov.

Tamtron je pokrokový výrobca a poskytovateľ služieb vo vážení a správ informácií v odvetví váženia, 
ktorý sa zaviazal k vysoko kvalitnému a zodpovednému servisu. Úspech spoločnosti je založený na 
schopnosti produkovať niektoré z najinovatívnejších a konkurencie schopnejších vážnych riešení 
v priemysle. Vážne riešenia, ktoré poskytuje spoločnosť Tamtron ako každodenné operácie sú 
jednoduchšie a efektívnejšie nielen v stavebníctve a baníctve, ale aj v odvetviach ako je výroba, 
prístavy, lesníctvo , doprava a logistika ako aj recyklácia a odpadové hospodárstvo. Certifikované 
know-how v oblasti kvality ISO 9001: 2015 spoločnosti zabezpečuje vysoko kvalitné služby. 

Medzinárodne pôsobiaca spoločnosť má obrat vo výške 22 miliónov EUR a skupina zamestnáva 140 
profesionálnych zamestnancov.  Spoločnosť sídli vo Fínsku a má pobočky vo Švédsku, Poľsku, Nemecku, 
Českej republike a na Slovensku. Okrem silného domáceho obchodu spoločnosť Tamtron vyváža svoje 
výrobky globálne do viac ako 60 krajín. Tamtron je spoľahlivý partner pre náročné riešenia vo vážení 
s viac ako 40-ročnými skúsenosťami.

Rada Tamtron Power zahŕňa tiež typovo overenú  Tamtron 
Power  váhu pre kontajnerové žeriavy.

MODELY

Váha Tamtron Power  pre kontajnerové manipulátory  je 
dostupná spolu  s moderným Power  vážnym inštrumentom 
alebo  taktiež ako PC verzia, ktorou sa integruje do palubného 
PC.

POWER PC
 ⊲ Pamäť protokolu  pre 10 000 

príjemok

 ⊲ Integrácia do TOS, ERP a riadiacich 
systémov skladovania, prepravy a 
terminálov

POWER 300i
 ⊲ 12 hlavných pamätí pre kontajnery a iné 

vážne dáta  s celkovou kapacitou až   
10 000 pamäťových položiek

 ⊲ Internetový prenos dát

TAMTRON, s.r.o.
Trstínska 9
917 01 Trnava
Slovenská republika

Tel./fax: +421 335 514 504
tamtron@tamtron.sk
 
WWW.TAMTRON.SK
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