
ONE TIMBER 
LESNICKÁ JEŘÁBOVÁ VÁHA
NAKLÁDEJTE VŽDY PŘESNĚ

Nedostatečné vytěžování, tzn. nedosažení maximální nosnosti 
nákladních vozů a přívěsů, je nerentabilní a přetěžování zase 
přináší pokuty a nebezpečí poškození vozů. S váhou One Timber 
se můžete vždy spolehnout, že je naložené množství v souladu 
s limity vozidla i silničními předpisy. Zajistěte, aby byla všechna 
vozidla naložena správně již napoprvé. Neplýtvejte časem 
přejížděním s nákladními vozy na silniční váhu pro potvrzení 
naložené hmotnosti. Produktivita vaší práce se jednoduše zvýší, 
když zabráníte zbytečným cestám a častým časovým prodlevám.  

Váha One Timber společnosti Tamtron je snadno použitelná 
a navržená pro rychlé nakládání až do kapacity 10 t pro jeden 
cyklus pohybu ramene při nakládce.

 ⊲ Snadná instalace a použití

 ⊲ Nepřetržitý přenos dat v 
reálném čase z váhy do PC

 ⊲ Styl nakládání obsluhy 
stroje neovlivňuje výsledek 
vážení 

 ⊲ Robustní konstrukce pro 
všechny podmínky



SPECIFIKACE DISPLEJE 
TAMTRON ONE 

 ⊲ Rozměry 205x144x45 mm bez držáku

 ⊲ Hmotnost 1 kg (s držákem)

 ⊲ Provozní napětí 12/24 VDC

 ⊲ 7” 800x480 TFT LCD s kapacitním dotykovým 
panelem

 ⊲ 2x CAN (1x CAN s 12 VDC proudovým 
výstupem) 

 ⊲ Analogový kompozitní video vstup 

 ⊲ 1x RS232 pro tiskárnu s 24 VDC proudovým 
výstupem 

 ⊲ 2x USB 2.0 

 ⊲ Mobilní data 2G/3G/4G

 ⊲ Wi-Fi 802.11b/g

 ⊲ Bluetooth 4.1

 ⊲ GPS / GLONASS

 ⊲ Absolutní orientační čidlo

 ⊲ Interní bzučák

 ⊲ Digitální I/O (3x Digitální vstup, 1x Digitální 
výstup, 1x PWM výstup)

 ⊲ IP 67 

 ⊲ Provozní teplota -25 až +50 °C

MOŽNOSTI PRO 
ZISKOVĚJŠÍ OBCHOD  
S DŘEVEM   

INOVATIVNÍ DISPLEJ, 
TENZOMETRICKÝ VÁŽICÍ LINK
 
Váha One Timber slučuje inovativní vlastnosti displeje 
Tamtron One a našeho tenzometrického vážicího 
článku nové generace. Propojení vážního linku a 
displeje Tamtron One je bezdrátové. Instalace je velmi 
rychlá a váha je provozuschopná během chvilky. Váha 
One Timber společnosti Tamtron je velmi přesná a 
ideální pro intenzivní náročné použití v nepřetržitém 
provozu. Váha One Timber vyžaduje minimální údržbu 
a je určena pro nejtvrdší pracovní podmínky. Ani 
enormní výkyvy teploty a vlhkosti nejsou probém. 



 ⊲ Služba One Cloud je datově 
zabezpečená a snadno použitelná 

 ⊲ Prostřednictvím služby One Cloud 
můžete posílat příkazy přímo do váhy 

 ⊲ K informacím o vážení lze přistupovat 
kdekoli, 24 hodin denně

T E C H N I C K Á  S P E C I F I K AC E 
TENZOMETRRICKÉHO VÁŽICÍHO 
ČLÁNKU ONE TIMBER SG

SLUŽBA CLOUD SPOLEČNOSTI TAMTRON – ONE CLOUD

Se službou One Cloud jsou informace o vážení k dispozici pro 
použití a distribuci různým příjemcům (majitel / zákazník). Přenosy a 
správou údajů o vážení zvýšíte operační schopnosti, vaši rentabilitu 
a prestiž. Informace o vážení jsou neustále elektronicky přenášeny 
z váhy do cloudu.

INFORMACE O VÁŽENÍ VE 
VAŠÍ KAPSE  

– VŽDY A VŠUDE 
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 ⊲ Hmotnost: 26 kg

 ⊲ Bezdrátový přenos dat

 ⊲ Nabíjecí baterie Li-ion

 ⊲ Povrchová úprava: pozinkování  
(modrá pasivace) 

 ⊲ Odolný materiál průchodky



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

PŘESNÉ NAKLÁDÁNÍ, 
EFEKTIVITA
Se spolehlivými a přesnými vážními informacemi 
získáváte výhody rychlejšího přenosu vážních dat 
a jejich zpracování, oboustranně férového obchodu 
a podstatné úspory nákladů. Různé přehledy a 
analýzy vážních dat vám umožní usnadnit fakturaci 
a urychlit práci.

Při velkých objemech nakládaných materiálů jsou 
vážní informace zásadní. Slouží pak jako pracovní 
výkaz i pro monitoring skladů. Přesné ložení vozidla 
na maximální nosnost eliminuje jak vícenáklady 
vzniklé nedoložením, tak i možnou penalizaci ze 
strany policie v případě jeho přeložení. Navíc je vždy 
známá poloha vozidla a umožněno online posílat 
nakládací příkazy přímo do váhy.

Vážení je efektivní, protože obsluha nemusí opustit 
kabinu po nakládání a také odpadnou zbytečné 
cesty na stacionární váhu pro kontrolní vážení i další 
cesty v případě zjištěného nedoložení či přeložení. 
Běžnou údržbu váhy zvládne obsluha sama a její 
individuální styl nakládání (ovládání jeřábu) nemá 
žádný vliv na přesnost vážení.

Aktualizace SW váhy probíhají automaticky a 
diagnostika i podpora jsou k dispozici vzdáleně.

VÍCE NEŽ 40 LET ZKUŠENOSTÍ
Společnost Tamtron je přední společností v oblasti 
vážení nejen pro lesnické odvětví, ale obecně pro 
všechna průmyslová odvětví a zemědělský sektor.  
Váha One Timber je správná volba. Je vyvinuta a 
testována v nejtěžších skandinávských podmínkách. 
Přináší svým uživatelům robustní a přesné řešení, 
tedy to, co požadují a potřebují při svém náročném 
podnikání.

DODÁVKA VÁHY OBSAHUJE
Vážní vyhodnocovací jednotku

Bezdrátový vážní článek (včetně přijímače a baterie)
Sada kabelů (včetně přičítacího tlačítka)

Záložní baterie
Nabíječka baterie

Nářadí pro výměnu baterie

VOLITELNÉ 
· 2” Bluetooth mobilní tiskárna

· Držák tiskárny

· Termopapír do tiskárny

· Nabíjecí baterie pro vážní článek

· Nabíječka baterie, univerzální napětí

· Ochranný kryt vyhodnocovací jednotky

· Nožní přičítací tlačítko

· Externí bzučák
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