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Punnitustieto on oleellinen osa yrityksen kilpailukyvyn 

tehostamista 

Punnitus ja punnitustiedon hyödyntäminen on nyt kenties ajankohtaisempi aihe kuin koskaan aikaisemmin. 

Tehokkuus- ja jäljitettävyysvaatimusten sekä ympäristöasetusten kiristyminen tekee täsmällisestä, helposti 

saatavilla, hyödynnettävissä ja raportoitavissa olevasta punnitustiedosta oleellisen osan yritysten 

kilpailukyvyn vahvistamistoimia. Mitä helpompaa, automaattisempaa ja luotettavampaa tiedon saaminen, 

käsitteleminen ja sen edelleen raportointi on, sitä sujuvampaa on myös liiketoiminnan arki.  

Punnitus tehostaa teollisuuden toimintoja  

Tamtronin edistykselliset ja laadukkaat tuotteet kuten koukku-, taso- ja trukkivaa’at, ylikuormasuojat sekä 

asiakaskohtaisesti räätälöidyt anturiratkaisut tehostavat työskentelyä tehtaissa ja lastauspaikoilla muun 

muassa nopeuttamalla toimintaa. Ammattikäyttöön soveltuvat tuotteet toimivat myös punnitustiedon 

lähteinä. Punnitustiedon ja varaston hallintaan kehitetyt tiedonsiirtoratkaisut tuovat punnitustiedon 

vaaoista langattomasti liiketoiminnan käyttöön, jolloin tieto on aina tarvittaessa saatavilla ja 

hyödynnettävissä.  

Punnitustieto mahdollistaa materiaalivirtojen, varastojen ja aikataulutusten optimoinnin ja tuo 

läpinäkyvyyttä yrityksen prosesseihin. Jatkuvasti kertyvää tietoa jalostamalla ja yhdistämällä voidaan 

esimerkiksi automatisoida ja sujuvoittaa työvaiheita sekä ennakoida huoltotarpeita ja välttää toiminnan 

katkoksia.  

Tähtäimessä turvallisuus 

Vaakojen ja ylikuormasuojien ansiosta teollisuusympäristön työturvallisuus paranee ja ylisuurista kuormista 

aiheutuvat vaaratilanteet pystytään välttämään. Reaaliaikaisesti kertyvä punnitustieto tuo turvallisuutta 

liiketoimintaan, kun luotettavasti tallentuvan tiedon avulla pystytään vastaamaan esimerkiksi jäljitettävyys- 

sekä muihin vastuu- ja raportointivaatimuksiin. 

Konttikurottajavaaka vastaa muuttuviin SOLAS-määräyksiin 

Punnitus turvallisuuden varmistajana on ollut voimakkaasti esillä kevään ajan myös logistiikan alalla, sillä 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn alaiset punnitusta koskevat SOLAS-määräykset uudistuvat 
heinäkuussa 2016 tarkoituksenaan meriturvallisuuden paraneminen. Tarve muutokseen on lähtenyt siitä, 
että konttien väärinilmoitetut massat voivat aiheuttaa alusten kaatumisia ja konttien katoamisia 
merimatkojen aikana. Konttikurottajaan liitettävän täsmällisen ja luotettavan Tamtron Power 
konttikurottajavaa’an kautta saatavan punnitustiedon avulla voidaan laivat lastata matkanteon turvallisuus 
optimoiden. 



Tamtron Group on edistyksellinen vaativien punnitusratkaisujen valmistaja sekä niihin liittyvien tiedonsiirtopalvelujen 

palveluntarjoaja. Yrityksen menestys perustuu kykyyn tuottaa alan innovatiivisimpia ja kilpailukykyisimpiä ratkaisuja. 

Tamtronin tarjoamat punnitusratkaisut helpottavat ja tehostavat asiakkaiden arkea valmistavan teollisuuden lisäksi muun 

muassa rakennus- ja kaivosteollisuudessa, metsä- ja puutavarateollisuudessa, kuljetuksen ja logistiikan alalla sekä 

kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn toiminnoissa. Kansainvälisesti toimivan, vakavaraisen suomalaisen liikevaihto on 22 

miljoonaa euroa ja konsernissa työskentelee 140 ammattilaista. Vahvan kotimaan kaupan lisäksi Tamtron vie tuotteitaan 

maailmanlaajuisesti yli 60 maahan. Konsernilla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa, Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa. 

ISO 9001:2008 laatusertifioitu osaaminen varmistaa toimitusten korkealuokkaisen laadun. Tamtron on luotettava 

kumppani vaativiin punnitusratkaisuihin yli 40 vuoden kokemuksella, alkaen vuodesta 1972. 
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Tamtron Konepaja ’16 -messuilla osastolla A1330. 
 
Tule kuulemaan puheenvuoromme Konepajamessuilla keskiviikkona 16.3. klo 11.00–11.30 
aiheesta: 
 
Punnitustekniikan kehitys ja tulevaisuudennäkymät  

Punnitustiedon yhdistäminen muuhun – esimerkiksi tehtaissa, työmailla, varastoissa ja satamissa – 
tuotettavaan tietoon mahdollistaa uudet, paremmat palvelut. 
 
Konepaja-tietoiskualue, A-halli 
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