
VÁHA TAMTRON SCALIFT 100 
PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY 
VYNIKAJÍCÍ PŘESNOST A 
INOVACE PŘI VÁŽENÍ NA 
VYSOKOZDVIŽNÉM VOZÍKU

 
Pracujete efektivněji s váhou Tamtron Scalift 100.  

Eliminujte zbytečné jízdy a važte svůj náklad ihned při 
manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Odstraněním zbytečných 
přejezdů a překládek materiálu minimalizujete emise a riziko 
nehod, zvýšíte bezpečnost zaměstnanců i jejich pracovní 
výkon. Scalift 100 zvýší efektivitu a produktivitu vašich 
provozů. Scalift 100 byla vyvinuta ve spolupráci s našimi 
zákazníky a pro naše zákazníky, kteří požadují rychlé a přesné 
vážení a správu dat pro svoje podnikání.



Tamtron je výrobcem technologicky vyspělých vážních řešení a poskytovatelem kvalitních servisních 
služeb v oboru a nadřazených informačních systémů. Úspěch společnosti je založen na schopnosti 
vyrábět jedna z nejinovativnějších a nejkonkurenceschopnějších vážních řešení. Vážní řešení poskytované 
společností Tamtron usnadňují a zefektivňují každodenní provoz ve všech hlavních průmyslových 
odvětvích, jako jsou recyklace a nakládání s odpady, lesnictví a zpracování dřeva, průmyslová výroba, 
stavebnictví, těžba, doprava přeprava materiálu a logistika. Firemní know-how a certifikace ISO 9001: 
2015 zajišťuje komplexní a kvalitní dodávky pro naše zákazníky.

Mezinárodně působící společnost má obrat 22 milionů EUR a tým 140 profesionálů. Společnost má 
sídlo ve Finsku a dceřiné společnosti ve Švédsku, Polsku, Německu, České republice a na Slovensku. 
Tamtron je aktivní nejen na domácích trzích ale dodává své produkty své produkty do více než 60ti zemí 
světa. Tamtron je vaším spolehlivým partnerem pro náročná řešení vážní s více než 40 lety zkušeností.

Vodárenská č.p. 699
278 01 Kralupy nad Vltavou  

Tel. +420 271 733 201
info@tamtron.cz

WWW.TAMTRONGROUP.COM

SPECIFIKACE 

 ⊲ Kapacita vážení:   5 t / 18 t / 33 t

 ⊲ Přesnost vážení z maximální 
kapacity*:    ±0,5 %  
(*Pro VZV v dobrém technickém stavu) 

 ⊲ Teplotní rozsah:   0–50 °C

 ⊲ Napájení:     12-100 VDC

 ⊲ Příkon:    5 W

 ⊲ Sériový výstup:   RS232

 ⊲ Stupeň krytí snímače: IP 65

VOLITELNÉ
 ⊲ Termotiskárna

 ⊲ Měření objemu nákladu

VÁHA TAMTRON SCALIFT 100  
PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY 
EFEKTIVNÍ MANIPULACE ZBOŽÍ A VÁŽENÍ NÁKLADU

 
Váha Tamtron Scalift 100 je vhodná pro všechny druhy 
vysokozdvižných vozíků. Vážení probíhá během nakládání 
– je přesné a rychlé, šetří čas efektivním nakládáním a 
snadnou správou vážních dat.

Obsluha manipuluje náklad běžným způsobem a váží 
jej stisknutím tlačítka vážení, po kterém náklad mírně 
klesne. Výsledek vážení je zobrazen na obrazovce a také 
uložen v deníku vážení. Informace o vážení lze tisknout 
nebo odeslat na server prostřednictvím portu RS232.

Technologie váhy Scalift 100 zajišťuje přesné výsledky 
vážení, je odolná a informuje řidiče o případném přetížení 
vozíku.
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