
ONE TIMBER 
BALANÇA DE GRUA
CARGA PRECISA TODO MOMENTO

Menos carga e/ ou não maximizar a quantidade de carga nos 

caminhões é um mau negócio e a sobrecarga pode ocasionar 

multas. Elimine estes erros com a balança One Timber.Você pode 

confiar que a quantidade de carga estará alinhada com os limites 

legais do veículo e da rodovia. Terá certeza que os veículos estarão 

carregados corretamente, sem ter que perder tempo fazendo com 

que os caminhões tenham dirigir até a balança fixa para confirmar 

o peso carregado. A produtividade aumenta quando as viagens 

desnecessárias podem ser evitadas.

Balança Tamtron One Timber é de fácil manuseio e foi 

projetada para carregamentos rápidos, com capacidade 

até 10 toneladas.

 ⊲ Fácil instalação e uso

 ⊲ 24/7 dados em tempo real, 

transferidos da balança ao 

PC

 ⊲ O estilo de carregamento 

do operador da máquina 

não afeta o resultado da  

pesagem.

 ⊲ Design robusto para todas 

as condições.



TAMTRON ONE - MONITOR 
ESPECIFICAÇÕES 

 ⊲ Dimensões 205x144x45 mm c/s suporte

 ⊲ Peso 1 kg (com suporte)

 ⊲ Tensão de Operação 12/24VDC

 ⊲ 7” 800x480 TFTLCDcom tela touch

 ⊲ 2xCAN(1xCAN saída de energia de 12VDC)

 ⊲ Entrada de video compost analógico

 ⊲ 1xRS232 para Impressora 24VDC de 

potência.

 ⊲ 2xUSB 2.0

 ⊲ 2G/3G/4G dados móveis

 ⊲ Wi-Fi 802.11b/g

 ⊲ Bluetooth 4.1

 ⊲ GPS/GLONASS

 ⊲ Sensor de orientação absoluta

 ⊲ Campainha Interna

 ⊲ Digital I/O (3xDigital entrada, 1xDigital 

saída, 1xPWM saída)

 ⊲ IP 67

 ⊲ Temperatura de operação -25 - +50 °C

POSSIBILIDADES 
PARA NEGÓCIOS DE MADEIRA  
MAIS LUCRATIVOS   

MONITOR INOVADOR, LINK DE PESAGEM 
ATRAVÉS DE EXTENSÔMETRO.
A balança One Timber combina os recursos inovadores 

do monitor Tamtron One com a nova geração do link de 

pesagem, por extensômetro. A balança funciona sem 

fio entre o link de pesagem e o monitor Tamtron One. A 

instalação é rápida e a balança estará em funcionamento 

no ato. A balança One Timber da Tamtron é ideal para 

operações pesadas e contínuas de carregamento, onde 

a precisão do peso da carga é a chave do negócio. 

Como uma solução que requer pouca manutenção, a 

balança One Timber destina-se à condições de trabalho 

severas de trabalho, onde as mudanças de temperatura 

e umidade são fatos.



 ⊲ O serviço de nuvem é seguro e fácil 

de usar.

 ⊲ Por meio dos serviços One Cloud, você 

pode enviar ordens diretamente para 

a balança.

 ⊲ As informações de pesagem podem 

ser acessadas em qualquer lugar, 24 

horas por dia

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
ONE TIMBER SG LINK DE PESAGEM

 ⊲ Peso: 26 kg

 ⊲ Transferência de dados sem fio

 ⊲ Bateria recarregável de Lítio

 ⊲ Tratamento de superfície: zincado 

(passivação azul)

 ⊲ Material da bucha para serviço 

pesado

SERVIÇO EM NUVEM TAMTRON — ONE CLOUD

Com o serviço One Cloud, as informações de pesagem estão 

disponíveis para uso e distribuição das informações às partes 

interessadas da empresa. Ao capturar e gerenciar os dados de 

pesagem, você aumentará a eficiência das operações da empresa. 

As informações de pesagem são transferidas eletronicamente da 

balança para a nuvem.

INFORMAÇÃO 
DE PESAGEM 

NO SEU BOLSO 24/7 




