
TAMTRON POWER  
VÁHA PRE MANIPULAČNÉ STROJE

Váha pre manipulačné stroje Tamtron Power váži materiál bez zdržania 
počas jeho pohybu, vykládky alebo nakladania. Informácie o vážení sa 
môžu prenášať v reálnom čase do ERP alebo iných systémov, čo uľahčuje 
efektívnu kontrolu nad  materiálovými tokmi.

Jednoducho použiteľná váha je určená pre rýchlu manipuláciu s materiálom 
a môže byť použitá spolu s rôznymi zdvíhacími nástrojmi. Vzhľadom na to, že 
váhy pre manipulačné stroje Tamtron Power sú typovo schválené, fakturácia 
sa môže uskutočniť na základe výsledkov váženia. Váhy tiež umožňujú 
ľahké zváženie rôznych materiálov v podmienkach, ktoré vyžadujú veľký 
dosah, ako sú prístavy a terminály, recyklačné zariadenia a spracovanie 
dreva. Váhy pre manipulačné stroje Tamtron Powersú vhodné aj pre meranie 
kvality dreva  a môžu sa použiť k presnému váženiu a meraniu čerstvej 
hustoty dreva. Váha  má samostatnú funkciu pre váženie pod hladinou vody.

VÁHA PRE MANIPULAČNÉ STROJE   JE  SCHVÁLENÁ PRE 
OBCHODNÉ POUŽITIE . PRESNOSŤ VÁŽENÉHO MATERIÁLU 
PRESÚVANÉHO BEZ PRERUŠENIA PRÁCE  UĽAHČUJE 
MONITOROVANIE  MATERIÁLOVÝCH TOKOV A KOMPLEXNÉ 
RIADENIE PREVÁDZKY V REÁLNOM ČASE

 ⊲ Presné výsledky váženia, 1-2%

 ⊲ Schválené na komerčné účely

 ⊲ Funkcia váženia pod hladinou

 ⊲ Informácie o vážení môžu 
byť prenášané do služby 
cloud alebo prostredníctvom 
integrácie do ERP alebo iného 
systému server, cloud, email 
a iné



SPRÁVA INFORMÁCIÍ Z  
VÁŽENIA

Informácie o vážení  z váhy pre manipulačné stroje 
Tamtron Power , množstvá spracovaných materiálov sa 
dajú ľahko a spoľahlivo previesť a použiť pre obchodné 
účely, čo umožňuje presunúť objemy v reálnom čase. 
Komplexné riadenie materiálových tokov zvyšuje 
prevádzkovú transparentnosť a uľahčuje optimalizáciu 
prevádzky a harmonogramov.

 ⊲ Môže byť integrovaný do ERP alebo iného 
systému, aby sa uľahčil spoľahlivý prenos 
informácií a podávanie správ a monitorovanie v 
reálnom čase

 ⊲ Možnosť pripojenia k informačnej cloudovej 
službe váženia, prostredníctvom ktorej sú 
informácie o vážení prístupné  odvšadial v 
reálnom čase

 ⊲ Možnosť integrácie do palubného počítača PC 
– PC verzia váhy

 ⊲ Informácie o vážení zo všetkých váh od firmy 
Tamtron, ako sú váhy pre manipulačné stroje 
a tradičné vážne mosty , je možné spravovať v 
tom istom systéme

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.

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

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

WWW.TAMTRON.SK

Váha pre manipulačné stroje  Tamtron Power je k dispozícii aj 
bez možnosti prenosu údajov.

MODELY 

Váha  Tamtron Power pre manipulačné stroje je k dispozícií 
spolu s moderným vážnym inštrumentom Power alebo  spolu s  
PC verziou, ktorú je možné integrovať do palubného počítača.

POWER 300i
 ⊲ 12 hlavných pamätí pre materiály a 

ostatné vážne údaje súvisiace s vážením

 ⊲ internetový prenos dát

POWER PC
 ⊲ Pamäť protokolu  pre 10 000 

príjemok

 ⊲ Integrácia do systémov ERP a 
systémov riadenia logistiky
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