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CÂNTARE PENTRU PODURILE RULANTE

TAMTRON POWER

Cântarele aprobate și verificate 
pentru poduri rulante Tamtron Power 
determină cu precizie masa brută 
verificată (VGM) a containerului 
îndeplinind în același timp și 
cerințele regulamentelor SOLAS. 
Aceste cântare Tamtron Power pot 
fi instalate pe orice model de pod 
rulant portuar.

ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR SOLAS ȘI SIGURANȚA PE MARE 
CU UN CÂNTAR UȘOR DE UTILIZAT

 ⊲ Precizie 0,5 ... 2 %

 ⊲ Cântărește containerele pe parcursul 
operațiilor portuare normale

 ⊲ Ușor de instalat, montat și întreținut

 ⊲ Transmisie date la TOS și alte programe 
software



MANAGEMENTUL DATELOR 
DE CÂNTĂRIRE
Folosind cântarele pentru poduri rulante Tamtron 
Power puteți combina masa brută verificată (VGM) a 
containerului cu ID-ul acestuia, aceste date putând 
fi salvate și transferate cu ușurință și în condiții de 
siguranță pentru a asigura navigația în condiții de 
siguranță concomitent cu operații portuare rapide 
și eficiente. Pe lângă precizia cântăririi sa obțin și 
rezultate corespunzătoare în ce privește transparența 
și trasabilitatea informațiilor, precum și cele privind 
raportarea eficientă a acestor date.

MODELE DE CÂNTARE 
TAMTRON POWER
Cântarele pentru poduri rulante Tamtron Power sunt 
disponibile în variante echipate cu instrument de măsură 
Power sau cu versiune de PC la bordul utilajului.

Tamtron este un producător de vârf și furnizor de servicii de management al datelor de cântărire în domeniul 
cântăririlor industriale, fiind dedicate furnizării de produse și servicii de înaltă calitate. Succesul companiei 
se bazează pe abilitatea de a realiza unele dintre cele mai inovative și competitive soluții de cântărire 
din domeniu. Soluțiile de cântărire furnizate de Tamtron conduc la o operare de zi de zi mai ușoară și 
mai eficientă în toate segmentele economice cum ar fi industria colectării și reciclării deșeurilor, industria 
forestieră și de procesare a lemnului, industria de construcții, industria portuară, construcții și minerit, și 
logistică și transporturi.

Sistemul de calitate certificat ISO 9001:2008 al companiei asigură livrarea de bunuri și servicii de înaltă 
calitate. La nivel global, compania are un venit anual de 22 milioane EUR, iar grupul include 140 profesioniști. 
Sediul central al companiei se află în Finlanda, existând de asemeni sucursale în Suedia, Polonia, Germania, 
Republica Cehă și Slovacia. Pe lângă cifra ridicată de afaceri pe plan intern, Tamtron exportă produsele sale 
la nivel global în peste 60 de țări. Tamtron este astfel un partener de încredere pentru soluții în aplicațiile 
complexe de cântărire, cu peste 40 de ani de experiență în domeniu.
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POWER PC
 ⊲ Jurnal de cântăriri cu 10 000 

înregistrări

 ⊲ Integrare la TOS, ERP și alte sisteme 
de management stocuri, transport 
și terminal

Familia de produse Tamtron Power include și modelele 
aprobate de cântare de stivuitor de containere Tamtron 
Power.

 ⊲ Se poate integra în sistemele TOS, ERP și 
alte sisteme pentru a asigura acces în timp 
real la monitorizarea și raportarea datelor

 ⊲ Conectabil la serviciul cloud de administrare 
a datelor de cântărire, prin intermediul 
căruia se pot accesa în timp real datele de 
cântărire

 ⊲ Se poate integra cu calculatoare la bordul 
utilajului

 ⊲ Se pot colecta concomitent informații de 
cântărire de la mai multe cântare Tamtron 
din infrastructura portuară, de ex. cântare 
pentru stivuitoarele de containere, cântare 
pentru podurile rulante precum și pentru 
podurile basculă tradiționale

POWER 300i
 ⊲ 12 memorii principale pentru containere 

și alte date de cântărire cu o capacitate 
totală de stocare de 10 000 articole de 
memorie

 ⊲ Transfer date prin internet


