
BALANÇA PARA MANUSEADORA 
DE MATERIAL

TAMTRON POWER

A balança para manuseadora de material Tamtron Power pesa ma-
terial sem esforço enquanto ele está sendo movido, descarregado 
ou carregado. As informações de pesagem pode ser transferidas 
em tempo real para ERP ou outros sistemas, facilitando o gerenci-
amento eficiente do fluxo de material.

A balança fácil de usar foi projetada para o manejo rápido do ma-
terial e pode ser usada junto com várias ferramentas de içamento. 
Tal como a balança para manuseadora de material é aprovada por 
tipo, o faturamento pode ser efetuado com base com base nos 
resultados da pesagem. A balança também permite que diferentes 
materiais seja pesados facilmente em condições que requerem 
grande alcance, como portos e terminais, fábricas de reciclagem 
e processamento de madeira. A balança para manuseadora de 
material Tamtron Power também é adequada para determinar a 
densidade da madeira acabada de cortar, porque tem uma função 
separada para pesagem de imersão.

A BALANÇA PARA MANUSEADORA DE MATERIAL, APROVADA PARA 
USO COMERCIAL, PESA COM PRECISÃO OS MATERIAIS QUE ESTÃO 
SENDO MOVIDOS SEM INTERRUPÇÃO DO TRABALHO E FACILITA 
O GERENCIAMENTO AMPLO E O MONITORAMENTO DO FLUXO DE 
MATERIAL EM TEMPO REAL

 ⊲ Resultados precisos da 
pesagem, 1–2%

 ⊲ Aprovado por uso comercial
 ⊲ Função de pesagem de 

imersão
 ⊲ As informações de pesagem 

podem ser transferidas para 
um serviço em nuvem ou, 
através de integração, para 
um sistema ERP ou outro 
sistema diferente



GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
DE PESAGEM

As informações produzidas pela balança para 
manuseadora de material Tamtron Power sobre as 
quantidades de material processado podem ser 
transferidas de modo fácil e confiável para serem usadas 
para fins de negócios, o que permite o monitoramento 
em tempo real dos volumes a serem movidos. O 
gerenciamento amplo dos fluxos de material aumenta 
a transparência operacional e facilita a otimização das 
operações e dos planejamentos.

 ⊲ Pode ser integrado em um ERP ou outro sistema 
diferente para facilitar a transferência confiável 
das informações e os relatórios e monitoramento 
em tempo real

 ⊲ Pode ser conectado em um serviço em nuvem, 
onde as informações de pesagem ficarão 
disponíveis para serem usadas facilmente e em 
tempo real

 ⊲ Pode ser conectado no computador integrado 
no veículo baseado em PC da manuseadora de 
material

 ⊲ As informações de pesagem de todas as 
balanças Tamtron, como as balanças para 
manuseadora de material e as balanças de 
caminhão tradicionais, podem ser  
gerenciadas no mesmo sistema

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.

A balança para manuseadora de material Tamtron Power 
também está disponível sem a opção de transferência de 
informações.

MODELOS 

A balança para manuseadora de material Tamtron Power está 
disponível equipada com um instrumento de balança Power 
avançado ou como uma versão de PC que está integrada no 
computador integrado no veículo.

POWER 300i
 ⊲ 12 memorandos principais para materiais 

diferentes e outras informações 
relacionadas a pesagem

 ⊲ Transferência de informações pela 
Internet

POWER PC
 ⊲ Memória de registro para 10.000 

receitas

 ⊲ Integração a sistemas de 
gerenciamento de logística e ERP
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