
A balança para carregadora de rodas Tamtron Power 
é fácil de utilizar e pesa o material durante a elevação, 
o que torna o trabalho de carregamento numa tarefa 
mais rápida e eficiente. 

A balança possui três modos de pesagem diferentes: 
O modo de pesagem para armazenamento, um modo 
fácil de utilizar que permite monitorizar a quantidade 
de materiais movimentados enquanto separa 
diferentes tipos de material. O modo de pesagem 
memo pode ser usado ao carregar materiais para 
diferentes clientes ou para diferentes camiões durante 
o mesmo turno, por exemplo. O modo de pesagem 
rápida básica é muito útil quando não há necessidade 
de separar a informação sobre o material ou outro 
tipo de informação. 

APROVADA PARA USO COMERCIAL, A BALANÇA 
PARA CARREGADORA DE RODAS TAMTRON POWER 
PERMITE UMA PESAGEM RÁPIDA E EFICIENTE 
DURANTE O CARREGAMENTO E MOVIMENTAÇÃO 
DE MATERIAIS COM A CARREGADORA DE RODAS. 

 ⊲ Resultados de pesagem precisos, 
0,5–2,0%

 ⊲ Aprovado para uso comercial
 ⊲ Três modos de pesagem para 

diferentes aplicações
 ⊲ A informação de pesagem 

pode ser transferida para um 
servidor na nuvem ou, através de 
integração, para um ERP ou outro 
sistema

BALANÇA PARA CARREGADORA  
DE RODAS  

TAMTRON POWER  



POWER 100 
 ⊲ Dois memos principais para guardar informações

 POWER 200
 ⊲ Oito memos principais para guardar informações

 ⊲ 10 000 entradas na memória de 
registos 

POWER 300 USB
 ⊲ 12 memos principais para guardar 

informações

 ⊲ Transferência de informação com uma 
pen USB

POWER 300i
 ⊲ 12 memos principais 

 ⊲ Memória de registos para 10 000 entradas

 ⊲ Transferência de informações por Internet 

POWER PC
 ⊲ Memória de registro para 10.000 recibos

 ⊲ Integração em ERP e sistemas de gestão 
de logística

GESTÃO DA INFORMAÇÃO DE 
PESAGEM
A informação de pesagem recolhida na memória da balança 
para carregadora de rodas Tamtron Power pode ser impressa 
com cada pesagem ou transferida para ser utilizada nas 
atividades comerciais através de USB, um serviço em nuvem 
ou integração direta num ERP ou noutro sistema.

Com a transferência eletrónica de informação, as encomendas 
podem ser transmitidas diretamente para a balança e 
completadas através da balança, o que permite faturar 
imediatamente após a pesagem. A otimização das cargas e 
da informação relativa às quantidades transferidas, materiais 
e prazos aumentam a eficiência do negócio e a transparência 
dos processos, oferecendo ferramentas para otimização de 
lucros. Com a informação, os locais de trabalho podem ser 
otimizados para serem o mais fluentes e eficientes possível 
e a comunicação entre parceiros torna-se mais fácil.

OPERAÇÕES MAIS SEGURAS 
Esta balança precisa aumenta também a segurança, pois 
permite evitar os danos provocados por sobrecarga e o 
camião pode ser carregado com precisão, sem exceder os 
limites de peso permitidos. A segurança também pode ser 
aumentada com a inclusão de funções como, por exemplo, 
o sistema imobilizador ou uma câmara de visão traseira 
ligada à balança.

MODELOS
Todos os modelos da balança para carregadora de rodas 
Power guardam a informação de pesagem numa memória de 
registo e as informações importantes, tais como informações 
sobre clientes e materiais, podem ser guardadas na balança. 
Os modelos básicos Power 100 e Power 200 não vêm com a 
funcionalidade de transferência de informação eletrónica, mas 
podem facilmente ser atualizados para um modelo Power mais 
avançado em qualquer momento. 

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 competi-
tivas 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 loca-
lizada 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.

Unit 12 Gardens Business Park  

Ateljee Street, Randpark Ridge  

Gauteng, South Africa 

 

Tel. +27 (0) 11 794 2939  

Fax +27 (0) 11 795 2436  

info@autotechonline.co.za        www.autotechonline.co.za


