
TAMTRON  
BIOFOREST 
AJOKONEISIIN SUUNNITELLUN VAA’AN AVULLA 
METSÄSTÄ KERÄTTÄVÄN PUUTAVARAN PUNNITUS 
HOITUU TEHOKKAASTI JA LUOTETTAVASTI – NYT MYÖS 
LANGATTOMASTI
Tamtron Bioforest -vaa’an avulla metsästä kerätyn 
tukki-, energia- ja kuitupuun määrän osoittaminen 
on luotettavaa ja vaivatonta. Vaa’an avulla samaan 
kuormaan voidaan lastata eri metsänomistajien 
puutavaraa ja niiden painot tallentaa vaakaan 
omistajakohtaisesti reilun pelin varmistamiseksi. 
Bioforest-vaa’an avulla puutavaran kerääminen on 
tehokasta, sillä vaaka punnitsee puutavaran työn  
ohessa, ja se soveltuu nopearytmiseen kuormaukseen.

 ⊲ Tarkka punnitustulos

 ⊲ Laaja muisti pitkään kestäviä  
puunkeruita varten, 99 muistipaikkaa

 ⊲ Riipuke sopii valtaosaan nostureista, 
useita malleja ja kokoja

 ⊲ USB-muisti ja metsäyhtiöiden 
järjestelmien kanssa yhteensopiva  
PRL-tiedonsiirto



VAAKAMALLIT

TAMTRON BIOFOREST   
CLASSIC
Tuttu, jo vuosia alan käytössä toimivaksi todettu 
Tamtron Bioforest Classic -malli on luotettava ja 
tarkka vaaka, jonka käyttövarmuus ja -mukavuus 
tunnetaan laajalti ammattilaisten keskuudessa.

 ⊲ Tarkkuus 1–2 % kokonaiskuormasta

 ⊲ Nopea ja helppo asentaa ja huoltaa

 ⊲ Liitetään nosturin hydrauliikkaan

TAMTRON BIOFOREST  
WIRELESS
Tamtron Bioforest Wireless on mittaustuloksel-
taan erinomaisen tarkka. Langatonta vaakarat-
kaisua ei liitetä nosturin hydrauliikkaan, minkä 
ansiosta lämpötilan vaikutukset punnitustulok-
seen ovat minimaalisia. Langaton ratkaisu sopii 
myös puutavaranostureihin, joissa ei ole tilaa 
vaakaletkuille.

 ⊲ Tarkkuus n. 1 % normaalissa käytössä

 ⊲ Kuormaustavan vaikutus mittaustulokseen 
vähäinen

 ⊲ Nopea ja helppo asentaa ja huoltaa

 ⊲ Pitkä akunkesto (n. 2 kk normaalissa 
toiminnassa), helposti vaihdettavissa  
olevat paristot

PUNNITUSTIEDON 
HALLINTA

Tamtron Bioforest -puutavaranosturivaa’an avulla samaan 
kuormaan voidaan lastata useiden metsänomistajien 
puutavaraa ja niiden painot tallentaa vaakaan omista-
jakohtaisesti. Tiedot tehdyistä punnituksista voidaan 
tallentaa tarpeen mukaan myös kokonaismäärän mukaan 
tai eri materiaalien määrät erotellen. Punnitustieto voidaan 
siirtää vaa’asta metsäyhtiöiden järjestelmiin niiden kanssa 
yhteensopivassa sähköisessä PRL-muodossa.

Kaikkien Tamtron Bioforest -vaakamallien toimitukseen 
sisältyy riipuke, josta on saatavilla useita eri malleja ja 
kokoja. Vakiotoimitus sisältää 3 tonnin riipukkeen.

Classic-riipukeWireless-riipuke

Tamtron on punnitusalan edistyksellinen tuotevalmistaja ja punnitustiedon hallintapalvelujen palve-
luntarjoaja, joka on sitoutunut laadukkaaseen ja vastuunkantavaan palveluun. Yrityksen menestys 
perustuu kykyyn tuottaa alan innovatiivisimpia ja kilpailukykyisimpiä punnitusratkaisuja. Tamtronin 
punnitusratkaisut helpottavat ja tehostavat asiakkaiden arkea metsäteollisuuden ja puunkäsittelyn 
lisäksi muun muassa valmistavan teollisuuden alalla, satamissa, rakennus- ja kaivosteollisuudessa, 
kuljetuksen ja logistiikan alalla sekä kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn toiminnoissa. ISO 9001:2008 
-laatusertifioitu osaaminen varmistaa toimitusten korkealuokkaisen laadun.

Kansainvälisesti toimivan yrityksen liikevaihto on 22 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee 140 
ammattilaista. Yhtiön päätoimipaikka on Suomessa ja tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa, Saksassa, Tšekissä 
ja Slovakiassa. Vahvan kotimarkkinakaupan lisäksi Tamtron vie tuotteitaan maailmanlaajuisesti yli 60 
maahan. Tamtron on luotettava kumppani vaativiin punnitusratkaisuihin yli 40 vuoden kokemuksella. 
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