TAMTRON POWER

BALANÇA PARA PÓRTICO MÓVEL
CUMPRE OS REQUISITOS DAS NORMAS SOLAS E GARANTE A
SEGURANÇA NO MAR COM BALANÇA FÁCIL DE USAR
A Tamtron Power, uma balança para pórtico
móvel homologada e testada, determina com
precisão o peso bruto verificado (VGM) de um
contentor e cumpre os requisitos das regras
SOLAS. A balança para pórtico móvel Tamtron
Power pode ser instalada em todos os tipos
de pórticos móveis. Não requer alterações
estruturais do pórtico, pelo que a adaptação
ao equipamento é muito simples.

⊲⊲

Precisão de 0,5–2%

⊲⊲

Pesa os contentores durante as
operações portuárias normais

⊲⊲

Facilidade de instalação, adaptação ao
equipamento e assistência

⊲⊲

Transmissão de dados para TOS e outros
softwares

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DE PESAGEM
Com a balança para pórtico móvel Tamtron Power, o
peso bruto verificado (VGM) de um contentor pode ser
combinado com a ID do contentor e os dados podem ser
guardados e transferidos de forma simples e fiável para
garantir uma expedição segura e operações tranquilas
e eficazes no porto marítimo. A informação de pesagem
contribui também para satisfazer as exigências de
transparência, rastreabilidade e as obrigações cada vez
maiores de comunicação de informação.

⊲⊲ Possibilidade de integração em sistemas TOS,

ERP e noutros sistemas para garantir uma
transferência segura dos dados e acesso em
tempo real aos relatórios e à monitorização das
operações

⊲⊲ Pode ligar-se ao serviço em nuvem de informação
de pesagem, através do qual a informação de
pesagem está acessível em tempo real
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POWER 300i

⊲⊲ 12 memórias principais para contentores
e outros dados relacionados com
pesagens, numa memória com
capacidade total de armazenamento de
10 000 artigos

⊲⊲ Transferência de dados por Internet

POWER PC

⊲⊲ Memória de registro para 10 000
⊲⊲ Integração em TOS, ERP e sistemas

pesagem numa mesma infraestrutura de gestão
da informação provenientes de todas as balanças
Tamtron usadas no porto marítimo, como
balanças para empilhadores de contentores,
balanças para pórticos móveis ou até as
tradicionais básculas

Unit 12 Gardens Business Park

A balança para pórtico móvel Tamtron Power está disponível
com um instrumento de pesagem Power avançado ou uma
versão para PC que é possível integrar em PC de bordo.

recibos

⊲⊲ Possibilidade de integração num PC de bordo
⊲⊲ Possibilidade de recolher as informações de

MODELOS

de armazenamento, transporte e
gestão de terminais

A família de produtos Tamtron Power também inclui a
homologada Balança para Empilhador de Contentores
Tamtron Power.

A Tamtron é um fabricante de produtos avançados e fornecedor de serviços na indústria de pesagem que
está empenhado em um serviço de alta qualidade e responsável. O sucesso da companhia se baseia na
capacidade para produzir algumas das soluções de pesagem mais inovadoras e competitivas da indústria.
As soluções de pesagem fornecidas pela Tamtron tornam mais fáceis e eficientes as operações diárias dos
clientes em indústrias como portos de mar, construção e a mineração, fabricação, silvicultura e madeira,
transporte e logística, bem como reciclagem e gerenciamento de resíduos. A competência certificada do
Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 9001:2015 garante uma qualidade premium de fornecimentos.
A Tamtron opera internacionalmente e emprega 140 profissionais. A sede da companhia está localizada
na Finlândia e tem subsidiárias na Suécia, Polônia, Alemanha, República Tcheca e Eslováquia. Além de um
comércio doméstico forte, a Tamtron exporta globalmente para mais de 60 países. A companhia tem um
movimento de vendas de 22 milhões de Euros. A Tamtron é um parceiro confiável nas soluções de pesagem
com experiência e know-how há mais de 40 anos, desde 1972.

