
PROFESSIONELLA VÄGNINGSSYSTEM 
FÖR SKOGSBRUK OCH 
TRÄFÖRÄDLINGSINDUSTRI



När virket har avverkats i skogen och körs ut till väg, lastas eller 
transporteras för vidareanvändning kan Tamtrons vägningslösningar 
underlätta hanteringen i varje steg i processen. 

De hållbara och lättanvända vågarna för timmerkranar ger noggranna 
resultat också under krävande förhållanden. De gör det möjligt 
att lasta virke från olika skogsägare i ett och samma lass och 
hålla mängderna åtskilda. Vågarna gör det också enkelt att lasta 
virket snabbt, optimera lasten och undvika överlast. De robusta 
fordonsvågarna väger i sin tur också de tyngsta transportfordonen. 
Med hjälp av de särskilda vågarna för hantering av inkommande 
virke, såsom vågarna för timmerhanterare och materialhanterare, 
blir lossnings- och flyttningsprocesserna smidiga och enkla att 
kontrollera.

VÄGNINGSDATA MÖJLIGGÖR 
LASTOPTIMERING OCH KVALITATIVT 
SAMARBETE
De avancerade och lättanvända vågarna gör arbetet effektivare såväl i 
skogen som vid pappersbruk, sågverk och terminaler genom att virket 
vägs under arbetets gång, vilket ger optimala laster och hjälper dig att 
kontrollera dina materialflöden. Vägningsdatan är kompatibel med de 
stora skogsbolagens informationssystem och överförs, beroende på 
vågens användningsområde, trådlöst eller via USB för vidare utnyttjande 
i affärsverksamheten. När vägningsdata hanteras systematiskt kan du 
glömma alla onödiga körningar, virkestransportkedjan förblir obruten 
ända fram till vidareförädlingen och affärstransaktionerna blir smidiga 
och rättvisa för alla parter.

VÄGER DITT VIRKE 
GENOM HELA 
PROCESSEN

Tamtron erbjuder noggranna 
vågar för professionellt 
bruk inom skogsbruk och 
träförädlingsindustri samt 
dataöverföringstjänster 
som hjälper dig att utnyttja 
vägningsdata.



TAMTRON BIOFOREST – EN LÄTTANVÄND 
TIMMERVÅG FÖR VIRKESSKOTARE
Med Tamtron Bioforest-vågen får du enkelt och tillförlitligt information om 
mängden stock, energived och massaved som har avverkats i skogen. 
Vågen gör det möjligt att lasta virke från flera olika skogsägare i ett och 
samma lass och spara vikterna separat i vågen för att garantera att allt 
går rätt till. Med USB-minnet kan vägningsdata överföras till ERP eller 
andra system som används av skogsbolagen. Bioforest finns även som 
en instrumentlös version direktintegrerad till skotarens system.

TAMTRON TIMBER  
– LÄTTANVÄND TIMMERVÅG FÖR VIRKESBILAR 
Med Tamtron Timber-vågen för virkesbilar kan du lasta fordonet noggrant 
utan att viktbegränsningarna överskrids och samtidigt undvika onödiga 
körningar. Vågen gör det möjligt att lasta virke från flera olika skogsägare i 
ett och samma lass och spara vikterna separat i vågen. Vägningsdata kan 
också sparas per knippe, som totalmängd eller separat för varje virkestyp. 
Med USB-minnet kan vägningsdata överföras till ERP eller andra system som 
används av skogsbolagen. Timber finns även som en instrumentlös version 
direktintegrerad till lastbilens system.

TAMTRON POWER-VÅGEN FÖR TIMMERHANTERARE   
KONTROLLERAR VIRKESFLÖDET

Tamtron Power-vågen för timmerhanterare väger virket medan det 
flyttas eller lastas, utan att arbetet avbryts. Vågen effektiviserar arbetet 
och underlättar hanteringen av virkesflödet genom att vägningsdata 
överförs till ERP eller andra system i realtid. Med hjälp av vågen kan 
kvaliteten också enkelt kontrolleras, då den har en separat funktion för 
noggrann undervattensvägning för bestämning av virkets rådensitet.

TAMTRON POWER-VÅGEN FÖR MATERIALHANTERARE 
KONTROLLERAR MATERIALFLÖDET
Tamtron Power-vågen för materialhanterare väger virket noggrant medan 
det flyttas, lossas eller lastas, utan att arbetet avbryts. Vägningsdata kan 
överföras till ERP eller andra system i realtid, och du får en effektiv kontroll över 
materialflödet. Med hjälp av vågen kan kvaliteten också enkelt kontrolleras, då 
den har en separat funktion för noggrann undervattensvägning för bestämning 
av virkets rådensitet.

VÄGNING AV FORDON OCH TÅG
Tamtron Scalex-produktfamiljen möjliggör noggrann vägning i enlighet med vägtrafikbestämmelserna av fordon 
ända upp till 120 ton, vilket också innefattar Extra tunga fordon. Kundens kan efter behov välja en stationär eller 
flyttbar fordonsvåg som kan utrustas med räcken, uppvärmningssystem och kontrollenhet. Via lättanvända externa 
terminaler kan vägningsdata överföras elektroniskt i ett format som underlättar vidareanvändning och rapportering. 
Tamtron erbjuder även lösningar för vägning av tåg, såväl stationärt som i rörelse, med tillhörande dataöverföring.

PRODUKTER FÖR SKOGSBRUKETS 
OCH TRÄFÖRÄDLINGSINDUSTRINS 
BEHOV



Tamtron tillverkar avancerade vägningslösningar och tillhandahåller tjänster inom samma område. 
Hög kvalitet och ansvarsfull service har alltid varit ledord för verksamheten. Företagets framgångar 
vilar på dess förmåga att tillverka några av marknadens mest innovativa vägningslösningar. Tamtrons 
vägningslösningar är utformade för att förenkla och effektivisera kundernas verksamheter inom 
branscher som skogsindustri och träbearbetning, tillverkningsindustri, hamnar, byggentreprenad, 
gruvdrift, transport och logistik samt avfall och återvinning. Leveranskvaliteten garanteras av 
företagets kvalitetscertifiering i enlighet med ISO 9001:2008.

Tamtron bedriver en global verksamhet och har fler än 140 anställda. Huvudkontoret ligger i Finland, 
men företaget har även dotterbolag i Sverige, Polen, Tyskland, Tjeckien och Slovakien. Utöver 
en stark närvaro på hemmamarknaden exporterar Tamtron också produkter till fler än 60 länder.
Företaget omsätter 22 miljoner euro. Tamtron är en pålitlig partner med mer än 40 års erfarenhet 
och expertis inom vägningslösningar – företaget har varit i branschen sedan 1972.

ETT PROFFS INOM DEN 
INTERNATIONELLA 
VÄGNINGSINDUSTRIN
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