
VÄGNING OCH 
INFORMATIONSHANTERING  
I HAMNAR



De avancerade och lättanvända vågarna väger containrar i enlighet 
med SOLAS-kraven under arbetets gång, utan att avbryta eller bromsa 
upp arbetsflödet i hamnar eller containerdepåer. Med Tamtrons vågar 
förbättras säkerheten till sjöss tack vare att felaktigt rapporterade 
containervikter som kan orsaka förskjutningar i lasten kan undvikas.

SNABB INFORMATIONSHANTERING OCH ENKEL RAPPORTERING
Vägningsdata överförs i realtid från Tamtron-vågen för användning i 
verksamheten genom anslutning till en molntjänst för vägningsdata 
eller genom integrering i TOS, ERP eller andra system. Dubbelriktad 
datakommunikation gör det möjligt att kombinera en containers ID 
och VGM. Vägningsdata från samtliga vågar i hamnen, såväl vågar för 
containerstaplare och grensletruckar som traditionella vågbryggor, 
kan samlas in via samma infrastruktur för informationshantering 
där alla transaktioner kan hanteras och övervakas. Med hjälp av 
informationen kan processerna göras smidiga och effektiva.

Tamtrons professionella vägningsutrustning med stabila anslutningar 
och datahantering hjälper operatörerna att tillgodose kraven på 
insyn och spårbarhet samt de allt mer omfattande kraven på 
rapportering. Rapporteringen mellan samarbetspartner underlättas 
av att informationen finns i ett enda system, enkelt och tillförlitligt.

VÄGNING GÖR 
ARBETET  
TRYGGARE OCH 
EFFEKTIVARE

Tamtron erbjuder 
typgodkända och 
noggranna vågar av hög 
kvalitet för användning 
i hamnar samt moderna 
informationshanteringssystem 
som garanterar övervakning 
och åtkomst till information 
och rapporter i realtid. 
Med Tamtrons vågar kan 
en containers ID och VGM 
registreras tillsammans.



TAMTRON POWER-VÅG  
FÖR CONTAINERSTAPLARE
Den typgodkända Tamtron Power-vågen för 
containerstaplare bestämmer en containers verifierade 
bruttovikt (VGM) noggrant (felmarginal 1–2 %) under 
det normala arbetsflödet och uppfyller kraven i 
SOLAS-konventionen. Tamtron Power-vågen för 
containerstaplare kan monteras på alla typer av 

containerstaplare. Vägningsdata kan överföras för användning i verksamheten på två sätt: 
genom integrering i TOS eller andra system eller via en molntjänst för vägningsdata. Vågen 
kan fås med ett avancerat Power-vägningsinstrument eller som pc-version för integrering i 
fordonets dator.

TAMTRON POWER-VÅG  
FÖR GRENSLETRUCKAR

Den godkända och testade Tamtron Power-vågen 
för grensletruckar väger en containers verifierade 
bruttovikt (VGM) noggrant (felmarginal 0,5–2 %) 
under det normala arbetsflödet och uppfyller kraven i 
SOLAS-konventionen. Power-vågen för grensletruckar 
kan monteras på alla typer av grensletruckar. Vägningsdata kan överföras för användning i 
verksamheten på två sätt: genom integrering i TOS eller andra system eller via en molntjänst 
för vägningsdata. Vågen kan fås med ett avancerat Power-vägningsinstrument eller som pc-
version för integrering i fordonets dator.

VÄGNING AV FORDON OCH TÅG

Fordonsvågarna i 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 Scalex-produktfamiljen innefattar också lösningar för statisk vägning av tåg. Tamtron 
Silverpoint+ är ett system för övervakning och kontroll av vagnsvikter och lastning på tåg i rörelse.

I Tamtrons utbud finns också t.ex. kranvågar, plattformsvågar och vågar för hjullastare, reach 
stackers och materialhanterare. Tamtrons vågar underlättar och effektiviserar kundernas 
dagliga verksamhet i hamnarna, men även inom industribranscher som t.ex. byggnation och 
gruvdrift, tillverkningsindustri, skogsbruk, virkesindustri, transport och logistik samt inom 
återvinning och avfallshantering. 

 
PRODUKTER FÖR HAMNAR 
OCH CONTAINERDEPÅERVÄGNING GÖR 

ARBETET  
TRYGGARE OCH 
EFFEKTIVARE



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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