
TAMTRON  SCALIFT 100 
WAGA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH 
PRECYZYJNE WAŻENIE ŁADUNKÓW ORAZ 
INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE DANYMI W 
CELU POPRAWY PŁYNNOŚCI PRACY

 
Pracuj sprytniej, nie ciężej z Tamtron Scalift 100.

Wyeliminuj istniejące wąskie gardła i zważ swój ładunek 
podczas załadunku wózkiem widłowym. Ograniczając 
niepotrzebne przejazdy, można zminimalizować emisję spalin 
i ryzyko wypadków, poprawiając bezpieczeństwo pracy 
pracowników. Scalift 100 zwiększy wydajność i produktuwność 
twojej pracy. Waga Scalift 100 została opracowana dla 
klientów, którzy wymagają szybkiego, dokładnego ważenia 
i zarządzania danymi dla swojej podstawowej działalności.



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 wysokąjakość dostaw. 

Firma, działająca na rynku międzynarodowym, posiada obrót w wysokości 22 mln Euro i zatrudnia 140 
profesjonalistów. Siedziba główna firmy znajdująca się w Finlandii i 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. 

ul. Sobocińskiego 19a  
40-687 Katowice 
Polska

tel. +48 32 202 67 67  
tamtron@tamtron.pl 

WWW.TAMTRON.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 ⊲ Nośności :    5t / 18 t / 33t

 ⊲ Dokładność ważenia liczona wg 
maksymalnej nośności * : ±0.5 % 
* W przypadku wózków konserwowanych regularnie

 ⊲ Zakres temperatur :  0–50 °C

 ⊲ Napięcie zasilania :  12-100 VDC

 ⊲ Moc pobierana :   5 W

 ⊲ Wyjście szeregowe :  RS232

 ⊲ Klasa zabezpieczenia czujnika :  
    IP 65 

OPCJE
 ⊲ Drukarka termiczna

 ⊲ Pomiar wysokości ładunku 

WAGA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH 
SCALIFT 100
EFEKTYWNA OBSŁUGA ŁADUNKÓW I WAŻENIE 

Waga Tamtron Scalift 100 może być zamontowana na wszystkich 
typach wózków widłowych. Ważenie odbywa się podczas załadunku 
- jest dokładne i szybkie, dzięki efektywnemu załadunkowi oszczędza 
się czas i można łatwo zarządzać rejestrem ważeń.

Operator podnosi ładunek w zwykły sposób i dokonuje ważenia, 
naciskając przycisk ważenia, po czym widły z ładunkiem nieznacznie 
opadają I zatrzymują się a wynik ważenia pojawia się na ekranie i 
jest zapisywany w rejestrze ważeń. Dane z ważenia można przesłać 
do drukarki przez port RS232.

Technologia Scalift 100 zapewnia dokładne wyniki ważenia. Po 
wpisaniu wartości dopuszczalnego obciążenia ładowanego pojazdu 
waga informuje operatora w przypadku przekroczenia tej wartości.
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