
WAŻENIE, SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE  
I ZARZĄDZANIE DANYMI DLA KOLEI



ROZWIĄZANIA  
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI 
UŻYTKOWNIKÓW
WAŻENIA NA TORACH DOKONUJE SIĘ W RÓŻNYCH CELACH, OD 
WAŻENIA KONTROLNEGO DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PO 
WAŻENIE KOMERCYJNE W CELU ZAPEWNIENIA DOKŁADNOŚCI I 
MOŻLIWOCI ROZICZEŃ HANDLOWYCH. TAMTRON DOSTARCZA 
SWOIM KLIENTOM SZEROKĄ GAMĘ URZĄDZEŃ DO POMIARU 
MASY ORAZ ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA DANYMI.



OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ

Potrzeby klienta są zwykle specyficzne, dlatego takie są również rozwiązania pomiarowe 
proponowane przez firmę Tamtron. Ostateczna konfiguracja odpowiedniego rozwiązania 
wynika z różnych czynników takich jak: indywidualna charakterystyka działalności klienta, 
długości składów, typu wagonów czy odległości pomiędzy wózkami. Systemy wag 
kolejowych dostarczanych do klienta są zawsze zoptymalizowane pod kątem kluczowych 
parametrów dostosowanych do indywidualnego obszaru działań.

POMIAR ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO

Dane uzyskane poprzez ważenie oraz pomiar nacisku koła mogą być wykorzystywane 
do poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Zastosowanie systemów wagowych 
Tamtron umożliwia działania prewencyjne. Przed wysłaniem składów na tory można 
sprawdzić czy: wagon nie jest przeciążony, właściwe jest rozmieszczenie ładunku na 
nim oraz nie wystąpiły dysproporcje między wagonami. Funkcja identyfikacji wagonu 
może zostać wykorzystana do porównania wyników pomiarowych z dopuszczalnym 
maksymalnym obciążeniem wagonu lub w celu uniknięcia przekłamań powstałych 
przez np. nieprawidłowy list przewozowy lub usunięcie wagonów po ekspedycji składu. 

System pomiaru nacisku kół poprawia bezpieczeństwo, ponieważ pozwala na 
wykrywanie wad na powierzchni tocznej kół wagonów. Zły stan techniczny kół wpływa 
na bezpieczeństwo oraz na szybsze zużycie infrastruktury. Dobry stan techniczny sieci 
kolejowej przekłada się na redukcję kosztów związanych z jej remontami.

DOŚWIADCZENIE DZIĘKI TYSIĄCU DOSTARCZONYCH 
SYSTEMÓW

Dzięki dostarczeniu około tysiąca kolejowych systemów ważenia, Tamtron jest 
doświadczonym i kompetentnym partnerem w przemyśle. Nasza fachowa wiedza 
skupia się na kompleksowej obsłudze od projektu i rozwoju produktu przez produkcję 
instrumentów pomiarowych oraz systemów informatycznych po instalację, serwis i opiekę 
posprzedażową, a wszystko po to, aby zapewnić odpowiednią jakość. Nasz doświadczony, 
międzynarodowy zespół ekspertów zna wymogi występujące na kolei i posiada szerokie 
doświadczenie nabyte dzięki działaniom na zróżnicowanych rynkach kolejowych.

ROZWIĄZANIA  
Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI 
UŻYTKOWNIKÓW

Nasza fachowa wiedza obejmuje szeroki zakres, począwszy od 
zaprojektowania produktu i jego nieustannym rozwoju, poprzez 
produkcję elementów pomiarowych oraz systemu informatycznego, 
a skończywszy na instalacji, serwisie i legalizacji metrologicznej.



TAMTRON SILVERPOINT+  
SYSTEM WAŻENIA 
Potrzeba monitorowania i kontrolowania masy oraz 
poprawnego załadunku wagonów rośnie wraz ze wzrostem 
natężenia ruchu. Przeciążone i niepoprawnie załadowane 
wagony stanowią nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa, 
ale również powodują przedwczesne zużycie toru, 
skracając w ten sposób żywotność i zwiększając koszty 
utrzymania infrastruktury. SilverPoint+ to rozwiązanie 
do automatycznego monitorowania ruchu kolejowego 
pod kątem obciążeń i poprawnego załadunku wagonów.

Monitorowanie ładunków kolejowych poprawia 
bezpieczeństwo i umożliwia uniknięcie niepotrzebnego i 
przedwczesnego zużycia infrastruktury torowej. System 
Tamtron Silverpoint+ jest używany do monitorowania 
ruchu kolejowego i kontroli przeciążeń. Silverpoint+ 
waży składy z wyszczególnieniem obciążenia każdej 
osi, wózka i wagonu, wykrywa dysproporcje między 
wagonami oraz służy do kontroli nierównomiernego 
załadunku wagonu.

Dodatkowo, system mierzy masę całkowitą pociągu, 
jak również prędkość z jaką się porusza w obszarze 
ważenia. Waga ta jest bardzo dokładna i posiada 
zatwierdzenie do rozliczeń handlowych na obszarze Unii 
Europejskiej. System stosowany jest do monitorowania 
ruchu kolejowego i kontroli przeciążenia, ale może być 
również wykorzystywany do celów wewnętrznych, takich 
jak np. kontrola procesu przemysłowego.



ŁATWOŚĆ INSTALACJI
SilverPoint+ może być zainstalowany szybko i łatwo bez konieczności 
wykonywania fundamentów czy rozłączania szyn. Czujniki wagowe 
są instalowane w istniejącym torowisku przez jedną osobę, bez 
konieczności wykonywania dodatkowych prac torowych oraz bez 
konieczności wstrzymywania ruchu podczas instalacji. Elektronika 
pomiarowa umieszczana jest w szafie obok torowiska, z której dane 
są przesyłane przewodowo lub bezprzewodowo do pomieszczenia 
obsługi.

NIEZALEŻNA STACJA KONTROLI
Dane lokomotywy lub wagonu nie muszą być wcześniej wprowadzane, 
ponieważ system automatycznie rozpoznaje przejeżdżające pociągi. 
System można łatwo skonfigurować do pracy, jako gotowa do użycia 
automatyczna stacja kontrolna za pośrednictwem interfejsu użytkownika 
działającego na standardowym komputerze PC. SilverPoint+ działa 
jako w pełni automatyczny, bezzałogowy kontroler ruchu, wysyłający 
powiadomienia o przeciążeniu lub nieprawidłowo załadowanym 
wagonie zgodnie z ustalonymi limitami alarmowymi.

 ⊲ System ważenia do pomiaru ładunków 
składów w ruchu – unikanie przeciążeń osi

 ⊲ Odpowiedni do kontroli poprawnego 
rozmieszczenia ładunków na wagonach

 ⊲ Doskonała precyzja, Zatwierdzenie Typu w 
Unii Europejskiej

 ⊲ Łatwa instalacja, bez utrudnień w ruchu 
 ⊲ Odpowiednia do celów przemysłowych tj. 
Kontroli procesu produkcji

 ⊲ Konkurencyjna cena

AUTOMATYCZNE DYNAMICZNE 
WAŻENIE KONTROLNE

DANE TECHNICZNE
 ⊲ Maksymalny obciążenie osi  40t

 ⊲ Klasy dokładności wg OIML R 106-1  
   dla wagonu 1 / 2 
   dla składu 0,5 / 1 / 2

 ⊲ Temperatura pracy   -30°C … +40°C

 ⊲ Prędkość podczas ważenia  1–30 km/h

 ⊲ Prędkość przejazdowa  nielimitowana

INFORMACJE I ALERTY 
SilverPoint+ raportuje obciążenia osi, wózków i całkowitą 
masę każdej lokomotywy i wagonu, a także całkowite masy i 
prędkości przejeżdżających składów. Ponadto system rozpoznaje 
nierównomierne obciążenie wózków i boczne przeciążenia wagonów. 

Alarmy są uruchamiane zgodnie z wymaganiami klienta. Użytkownik 
może dowolnie ustawiać progi alarmowe dla obciążenia osi, wózka 
i masy całkowitej, a także procentowe lub tonażowe wartości 
progowe dla niezrównoważenia wzdłużnego i poprzecznego. Alerty 
są automatycznie wyświetlane na ekranie i mogą być drukowane, 
wysyłane w wiadomościach e-mail lub jako wiadomości SMS. 
Informacje o kliencie, produkcie, maksymalnym ładunku i wartości 
tary można uzyskać na podstawie numerów wagonów. Użytkownicy 
mogą również drukować niestandardowe raporty.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA TORACH

Niezawodność i bezpieczeństwo mogą zostać zwiększone poprzez 
dodatkowe funkcje takie jak identyfikacja wagonu. Powiązanie 
numerów wagonów z wynikami ważenia pozwalają na eliminację 
błędów wynikających z nieprawidłowych listów przewozowych 
lub usuwaniem wagonów po drodze. Funkcja identyfikacji pociągu 
może zostać użyta do porównania wyników pomiaru z maksymalnym 
dopuszczalnym obciążeniem na wagon.

ZARZĄDZANIE DANYMI WAŻENIA

Dane zawierające wyniki pomiarów są zbierane w raporcie kolejowym 
w formacie łatwym do dalszego wykorzystania. Raport zawiera liczbę 
lokomotyw, liczbę wagonów i ich masę oraz nacisk osi.



System składa się z jednego lub więcej pomostów ważących i 
centralnej jednostki przetwarzającej sygnały oraz kontrolującej funkcje.
 Trapper jest odpowiedni zarówno do ważenia całych składów jak i 
poszczególnych wagonów zarówno statycznie jak i w ruchu. Optymalna 
dokładność osiągana jest, kiedy pociąg wazony jest statycznie 
wagon po wagonie. System wagowy jest również odpowiedni dla 
ważenia w ruchu wagonów przewożących ładunki płynne.

System ważący Trapper zawiera również funkcje zwiększające 
bezpieczeństwo, np. alarm przeciążenia i alarmy o nierównomiernym 
załadunku, które uruchamiane są poprzez porównanie obciążeń 
wózków każdego wagonu. Kiedy ustalone limity alarmowe zostają 
przekroczone, uruchamiany jest alarm zgodnie z potrzebami klienta 
np. poprzez wiadomość email lub inne kanały.

 ⊲ Zatwierdzenie w najwyższej klasie dokładności zgodnie z 
dyrektywą MID

 ⊲ Ważenie zarówno dynamiczne jak i statyczne 
 ⊲ Zatwierdzona do ważenia w ruchu wagonów z ładunkami 

płynnymi
 ⊲ Szybka instalacja, bez dodatkowych prac torowych
 ⊲ Ponad 500 dostaw na cały świat w ciągu 30 lat

System ważenia kolejowego Tamtron Trapper jest najlepszym systemem ważenia na rynku, dopuszczonym do użytku 
handlowego. Szereg użytkowników, w tym huty, krajowe firmy transportowe jak również rafinerie i przemysł chemiczny 
polegają na doskonałej dokładności tego systemu. Kiedy wyniki ważenia są podstawą do rozliczeń handlowych, sprzedaży 
materiałów lub produktów transportowanych koleją, można polegać tylko na rozwiązaniu najlepszej jakości z najwyższą 
klasą dokładności. System jest zawsze dostosowywany i projektowany na podstawie konkretnych wymagań.

TAMTRON TRAPPER  
SYSTEM WAŻENIA KOLEJOWEGO

SZYBKA INSTALACJA UŁATWIA PRAWIE 
NIEPRZERWANE DZIAŁANIE
Dzięki swojej konstrukcji i metodzie montażu Traper jest doskonałą 
opcją, w przypadku utrudnionego przygotowania podłoża (wysoki 
poziom wód gruntowych) lub wysokich kosztów (trudna podłoże 
wymagające palowania i odwadniania). Można również uniknąć 
zaawansowanych prac torowych, co przyspiesza instalację i 
umożliwia prawie nieprzerwaną produkcję. System wagowy Trapper 
jest instalowany bezpośrednio na podłożu tłuczniowym, czyniąc 
platformę wagowa tak samo elastyczna jak reszta toru. Pomosty wagi 
zachowują się w taki sam sposób jak tor wokół nich i w związku z 
tym nie powstają obszary nieciągłości, które mogłyby wpłynąć na 
dokładność ważenia. To rozwiązanie pozwala również na łatwiejsze 
przenoszenie systemu z jednego miejsca na drugie. 

Czujniki tensometryczne są umieszczone wewnątrz konstrukcji wagi. 
Dzięki takiej konstrukcji system ważący Trapper działa niezawodnie 
nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, od -40 ° C do + 
70 ° C.

ZARZĄDZANIE DANYMI WAŻENIA
Klient może zdecydować, który format pliku będzie używany do 
zapisu danych z ważeń. Dane te mogą być przesyłane poprzez 
łącze internetowe np. jako plik .xml lub plik tekstowy. Jeśli jest 
taka potrzeba, transfer danych może odbywać się bezpośrednio 
do system ERP lub innego. Niezawodność i bezpieczeństwo mogą 



zostać podniesione poprzez dodatkowe funkcje dołączone do system 
Trapper, takie jak: identyfikacja numeru wagonu poprzez RFID lub 
OCR. Kiedy numery wagonu i wyniki ważenia zostaną odpowiednio 
połączone, można uniknąć błędnych informacji powodowanych 
przez niepoprawną listę pociągów lub odłączone wagony w ruchu.
Dzięki funkcjom dodatkowym systemu wagowego Trapper, takim 
jak identyfikacja i opis wagonu można zwiększyć niezawodność I 
bezpieczeństwo. Poprzez wiarygodne łączenie numerów wagonów 
i wyników ważenia, można uniknąć przekłamań spowodowanych 
nieprawidłowymi listami przewozowymi lub odczepianiem wagonów 
na trasie przewozu.

ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB 
KLIENTA
Waga kolejowa Tamtron Trapper może zostać dopasowana 
do indywidualnych potrzeb klienta. Ostateczna konfiguracja 
odpowiedniego rozwiązania wynika z różnych czynników takich 
jak: indywidualna charakterystyka działalności klienta, długości 
składów, typów wagonów czy odległości pomiędzy wózkami. 
Systemy wag kolejowych dostarczanych do klienta są zawsze 
zoptymalizowane pod kątem kluczowych parametrów dostosowanych 
do indywidualnego obszaru działań.

DANE TECHNICZNE 
TRAPPER DRS

 ⊲ Maksymalne obciążenie wózka: · 75t

 ⊲ Klasy dokładności wg OIML R 106-1: 
  dla wagonu 0,2 / 0,5 / 1 / 2 
  dla składu 0,2 / 0,5 / 1 / 2

 ⊲ Temperatura pracy: ·  -40°C … +70°C

 ⊲ Prędkość podczas ważenia: ·· 0,5–25 km/h

 ⊲ Prędkość przejazdowa: ·· 35 km/h

TRAPPER SRS

 ⊲ Maksymalne obciążenie wózka:  75t

 ⊲ Legalizacja w klasie III wg OIML 
  dla wagonu 0,2 / 0,5 / 1 / 2 
  dla składu 0,2 / 0,5 / 1 / 2

 ⊲ Temperatura pracy:   ·-40°C … +70°C

 ⊲ Prędkość podczas ważenia:  0 km/h

 ⊲ Prędkość przejazdowa:   35 km/h

JEDNOSTKA WAŻĄCĄ SCALEX 2200

 ⊲ Kontrola działania 

OPROGRAMOWANIE SCALEX RAILPRO II  

 ⊲ Raportowanie

 ⊲ Integracja z ERP i innymi systemami zarządzania 
danymi



System TAMTRON SCALEX WILD używany jest do wykrywania wad powierzchni 
tocznej kół np. płaskich miejsc powstałych na skutek blokady hamulców lub osi, jak również 
uszkodzeń kół spowodowanych defektami lub zużyciem materiału, mającymi wpływ na jakość 
bezpieczeństwa kolejowego. Scalex Wild to także niezwykle precyzyjna waga kolejowa do 
ważenia osi, wózków i wagonów oraz do wykrywania nierównomiernego załadunku wagonów. 
Ten kolejowy system ważenia został zatwierdzony do rozliczeń handlowych zgodnie 
z europejską dyrektywą.

Komponenty
 ⊲ Wstępnie zmontowany i przetestowany 

odcinek toru zawierający szyny, podkłady, 
czujniki i indukcyjne czujniki koła

 ⊲ Jednostka pomiarowa, komputer 
przemysłowy i oprogramowanie 
analityczne

 ⊲ Interfejs użytkownika i raportowanie w 
chmurze

 ⊲ Legalizowana

 ⊲ Dokładne wyniki

 ⊲ Pomiar możliwy przy prędkości 
pociągu od 10-250 km/h

 ⊲ Dynamiczne ważenie wagonów 
i pociągów do rozliczeń 
handlowych w zakresie prędkości 
10-120 km/h

WYSOCE DOKŁADNE WYNIKI 
POMIAROWE
Scalex Wild charakteryzuje się bardzo dużą częstotliwość 
pomiarową. System dokonuje pomiaru każdego koła 
wagonu przy pełnych dwóch obrotach, aby zapewnić 
niezawodny wynik pomiaru. Jest to konieczne, gdyż nie 
da się uniknąć sytuacji, w której boczny ruch zestawu 
kołowego nie wpływałby na wyniki pomiarów. Alarmy 
uruchamiane są w oparciu o szczytową wartość pomiarową. 

  

ZARZĄDZANIE DANYMI WAŻENIA
 
W celu zapewnienia płynnego przepływu danych 
System Scalex Wild może być zintegrowany z systemem 
informatycznym klienta lub może być używany w czasie 
rzeczywistym przez usługę TTIS na serwerze TAMTRON.

System monitorowania stanu kół wagonu dostarcza wykres siły nacisku każdego koła  
na szynę podczas dwóch pełnych obrotów, umożliwiając wizualną ilustrację stanu koła.



TAMTRON SCALEX WILD  
DYNAMICZNY SYSTEM WAŻENIA DLA KOLEI
Dynamiczny kolejowy system ważenia Scalex Wild umożliwia legalizowane 
ważenie do 120 km / h.

SYSTEM MONITOROWANIA STANU KÓŁ 
WAGONÓW
Dzięki monitorowaniu sił występujących pomiędzy obręczą koła, a szyną 
Scalex Wild jest w stanie wykryć uszkodzenia kół, które mogą uszkodzić 
tabor lub tor. System pomiarowy polepsza bezpieczeństwo zapobiegając 
uszkodzeniom spowodowanym dalszą eksploatacją zdefektowanych 
zestawów kołowych. Poprzez wyeliminowanie uszkodzonych zestawów 
kołowych sieć kolejowa pozostanie w dobrej kondycji, co pozytywnie 
wpływa na koszty utrzymania infrastruktury.

Gdy wcześniej ustalone limity alarmowe zostaną przekroczone, wady kół 
wykryte przez system Scalex Wild uruchamiają automatycznie alarm ze 
wskazaniem wagonu zawierający koło/a, które uruchomiły alarm. Alarmy 
o błędach uruchamiane są zgodnie z potrzebami klienta np. Poprzez 
wiadomość email lub inne kanały. Po pojawieniu się alarmu, kontroler ruchu 
może podjąć działania mające na celu wstrzymanie pociągu lub redukcję 
prędkości, aby zminimalizować ryzyko i uszkodzenia. Różne poziomy 
ostrzeżeń pozwalają kontrolerowi zareagować odpowiednio do sytuacji.

DANE TECHNICZNE 
Maksymalny obciążenie osi  40t
Klasy dokładności wg OIML R 106-1  
  dla składu  0,2 / 0,5 / 1 / 2
  dla wagonu 0,5 / 1 / 2
Temperatura pracy  -30...+70 °C
Prędkość podczas ważenia  10–120 km/h
Prędkość przejazdowa nielimitowana

DANE TECHNICZNE 
Maksymalny obciążenie osi  40t
Temperatura pracy  -30...+70 °C
Prędkości pomiar   10–250 km/h
Prędkość przejazdowa nielimitowana



WAŻENIE KOŁA, OSI I WÓZKA
 System ważenia Tamtron Scalex RDW wykorzystywany jest do zapewnienia 
bezpieczeństwa wagonu kolejowego przed jego włączeniem do ruchu po 
wyprodukowaniu lub naprawie. Waga RDW dostarcza informacji o obciążeniu każdego 
koła, osi i całego wózka, a także odchylenia obciążenia w kilogramach i procentach. 
Waga dostarcza również informacji o tym, czy wózki są dobrze wyważone względem 
siebie. Wagon umieszcza się na wadze, tak aby każde koło jednego wózka stało na 
osobnym pomoście ważącym. Procedura jest następnie powtarzana dla drugiego 
wózka. Waga może być stosowana do wszystkich typów wagonów 2- i 4-osiowych. 
Użytkownik obsługuje system za pomocą standardowego komputera.

ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA

System Tamtron Scalex RDW dostosowany jest do potrzeb każdego klienta oraz specyfiki 
jego działalności. System może być rozbudowany o dodatkowe moduły ważące w celu 
ważenia wagonów o różnych długościach i nośnościach oraz w przypadku ważenia 
lokomotyw lub wagonów o więcej niż czterech osiach.  Rozwiązanie może wystąpić w 
wersjach z różnymi szerokościami toru, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie tej 
samej wagi do kontroli taboru produkowanego dla różnych standardów rozstawu kół.

TAMTRON SCALEX RDW  
WAGA KONTROLNA 
Tamtron Scalex RDW to dokładna waga kontrolna do stacjonarnego 
wyznaczania obciążeń kół, osi i wózków lokomotyw oraz wagonów. Scalex 
RDW jest instalowany w pomieszczeniach, takich jak hale warsztatowe, 
zajezdnie i zakłady produkcyjne wagonów, często umieszczane w 
kanałach rewizyjnych na niskim fundamencie betonowym. Waga składa 
się z modułów ważących, zintegrowanych z szynami, umieszczanymi 
parami pod każdą szyną.

 ⊲ Wysoka dokładność, zatwierdzona do użytku handlowego – 
legalizacja w klasie III

 ⊲ Dla ważenia statycznego
 ⊲ Dostępny w wersji dla różnych szerokości torów i wszystkich typów 

pojazdów szynowych (metro, kolej, tramwaje)

Specyfikacja  
 ⊲ Max nacisk na koło:  20t

 ⊲ Działka:   5kg

 ⊲ Dokładność: klasa III wg OIML 

 ⊲ Temperatura pracy·:   
-40°C do +80°C (bez legalizacji) 

 ⊲ Długość modułu: 0,8 ... 2,5 m

 ⊲ Liczba modułów: dostosowana 
do potrzeb klienta

 Opcje
 ⊲ Zewnętrzne wyświetlacze 

 ⊲ Integracja z ERP i innymi 
systemami zarządzania 
danymi

 ⊲ Umowy serwisowe



 ⊲ Identyfikacja wagonu poprzez RFID  
System ważący Traper wyposażony jest w antenę 
odczytującą identyfikatory RFID przymocowane do 
wagonów, a następnie odczytany numer jest przesyłany 
są do systemu Traper. Masa i inne informacje związane z 
ważeniem są automatycznie rejestrowane i przechowywane 
dla każdego wagonu.

 ⊲ System kamer Scalex VID  
Do identyfikacji losowych wagonów. Kamera podłączona 
do systemu ważącego automatycznie wykonuje kilka 
zdjęć wagonu podczas ważenia. Użytkownik sprawdza 
zdjęcia i wprowadza numer wagonu na liście przewozu w 
oprogramowaniu wagowym.

 ⊲ Ochrona ATEX dla stref sklasyfikowanych jako 
zagrożone wybuchem

 ⊲ Pomiar nierównomiernego obciążenia stron wagonu

 ⊲ Funkcja roll-back (system detekcji pozycji wagonu)

 ⊲ Bezprzewodowe połączenie między miernikiem 
wagowym a komputerem

 ⊲ Zdalna obsługa, konserwacja i aktualizacje 
oprogramowania (LAN, WLAN)

 ⊲ Automatyczne rozpoznawanie znaków:  
Rozpoznawanie OCR numerów górnych i na ramie np. 
Numery wagonów UIC i rosyjskich oraz kody kontenerów BIC

 ⊲ Integracja z ERP i innymi systemami zarządzania 
danymi

 ⊲ Umowy serwisowe

Do kolejowych systemów ważących SilverPoint + i Trapper istnieją 
opcje, umożliwiające dopasowanie systemu zgodnie z konkretnymi 
potrzebami. 

OPCJE



Tamtron jest  doświadczonym producentem oraz dostawcą usług zarządzania danymi ważenia w przemyśle 
wagowym, zawsze wierny wysokiej jakości oraz odpowiedzialnej obsłudze. Sukces firmy jest oparty na 
zdolności do tworzenia jednych z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań wagowych na 
rynku. Rozwiązania wagowe proponowane przez Tamtron sprawiają, że działalność klientów jest łatwiejsza 
i skuteczniejsza we wszystkich gałęziach gospodarki, począwszy od budownictwa i przemysłu górniczego, 
przez gospodarkę morską, leśnictwo i gospodarkę odpadami, po transport i logistykę. Know-how firmy 
potwierdzone certyfikatem jakości ISO 9001:2015 zapewnia wysoką jakość dostaw.

Firma, działająca na rynku międzynarodowym, posiada obrót w wysokości 22 mln Euro i zatrudnia 140 
profesjonalistów. Siedziba główna firmy znajdująca się w Finlandii posiada oddziały w Szwecji, Polsce, Niemczech, 
Czechach i Słowacji. Oprócz mocnej pozycji na tych rynkach, Tamtron eksportuje swoje produkty do ponad 
60 krajów na całym świecie. Tamtron jest godnym zaufania partnerem z ponad 40-letnim doświadczeniem, 
dostarczającym zaawansowane rozwiązania wagowe od 1972 roku.

PROFESJONALISTA W 
MIĘDZYNARODOWYM 
PRZEMYŚLE WAGOWYM

ul. Sobocińskiego 19 a
40-687 Katowice

Tel: +48 032 202 67 67
tamtron@tamtron.pl

WWW.TAMTRON.PL
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