
Independentemente da máquina utilizada para o carregamento de  
materiais, a balança de caminhão basculante Power pesa o material na fase 
de carregamento. Isso torna o trabalho mais rápido e economiza combustível, 
já que não há necessidade de conduzir o veículo sobre uma balança de ponte.  

As informações precisas sobre as quantidades transportadas, os tem-
pos de carregamento e destinos facilitam o monitoramento dos fluxos de  
materiais, a transparência operacional e a otimização tanto da cadeia logística 
quanto de todo o processo. Projetada para condições difíceis, a balança de  
caminhão basculante Power, por ser fácil de usar, pode ser instalada em 
todos os modelos de caminhões basculantes. 

A balança tem dois modos de pesagem diferentes: o modo de pesagem durante 
o armazenamento, de fácil utilização, que permite monitorar as quantidades 
de materiais movidos separando, ao mesmo tempo, os diferentes tipos de 
materiais ou locais de armazenamento; e o modo rápido de pesagem básica, 
que é conveniente quando não há a necessidade de separar os materiais ou 
outras informações.

A BALANÇA DE CAMINHÃO BASCULANTE PESA MATERIAIS 
NA FASE DE CARREGAMENTO E FACILITA O MONITORAMENTO 
PRECISO E A RASTREABILIDADE DOS FLUXOS DE MATERIAIS

 ⊲ Resultados de pesagem 
precisos, com margem de 
erro inferior a 2%

 ⊲ Dois modos de pesagem 
para diferentes aplicações

 ⊲ As informações de 
pesagem podem ser 
transferidas para um 
serviço em nuvem ou a 
um sistema ERP ou outro 
sistema diferente,  
através de integração

TAMTRON POWER 
BALANÇA DE CAMINHÃO BASCULANTE 



GERENCIAMENTO DAS 
INFORMAÇÕES DE PESAGEM
As informações de pesagem coletadas na memória da 
balança de caminhão basculante Tamtron Power podem 
ser impressas com cada pesagem ou transferidas para 
ser utilizadas para atividades comerciais através de um 
dispositivo USB, um serviço em nuvem ou integração direta 
a um sistema ERP ou outro sistema diferente.

Cargas otimizadas e informações sobre as quantidades 
transferidas, materiais e horários tornam os negócios 
mais eficientes e trazem transparência aos processos, 
proporcionando as ferramentas para lucrar. Com as 
informações, as operações podem ser otimizadas para se 
tornarem as mais fluentes e eficientes possíveis, facilitando 
também a comunicação entre os parceiros de colaboração. 

TRABALHO SEGURO  
E ECONÔMICO
A balança de caminhão basculante também possibilita evitar 
danos e desgastes das máquinas causados por sobrecargas, 
além de otimizar o uso e o consumo de combustível da 
máquina. A segurança também pode ser aumentada através 
de recursos tais como um sistema imobilizador ou uma 
câmera com visualização traseira conectada à balança. 

  OPÇÕES
 ⊲ Câmera com visualização traseira

 ⊲ Impressora

 ⊲ Teclado externo

 ⊲ Sistema imobilizador

MODELOS
Todos os modelos de balança de caminhão basculante 
Power salvam as informações de pesagem em uma memória 
de registro, sendo que informações importantes, tais como 
clientes e materiais, podem ser salvas na balança. Os modelos 
básicos Power 100 e Power 200 não vêm com o recurso 
de transferência eletrônica de informações, mas podem 
ser facilmente transformados em um modelo Power mais 
avançado a 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 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.

POWER 100 
 ⊲ Duas memórias principais para 

armazenar informações

 
POWER 200

 ⊲ Oito memórias principais para 
armazenar informações

 ⊲ 10.000 receitas na memória de 
registro

 
POWER 300 USB

 ⊲ Doze memórias principais para 
armazenar informações

 ⊲ Transferência de informações com 
um cartão de memória USB

POWER 300i
 ⊲ Doze memórias principais

 ⊲ Memória de registro para 10.000 
receitas

 ⊲ Transferência de informações pela 
Internet

 
POWER PC

 ⊲ Memória de registro para 
10.000 recibos

 ⊲ Integração a sistemas de 
gerenciamento ERP e de 
logística et de gestion logistique
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