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TARALSA bir MOSAŞ GROUP markası olarak tartım sek-

töründeki uzun yılların verdiği tecrübe ile size en iyi hiz-

meti vermeyi hedeflemektedir. Bu hedefin bize verdiği 

sorumluluk bilinci ile ürünlerimizi en iyi kalitede ve ulus-

lararası standartlara uygun üretmeye devam etmekteyiz. 
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RAMPALI TİP
KOLONLU KANTAR

ÇUKURLU TİP
KOLONLU KANTAR

• B3 Serisi Tartı Terminali

• LCD Monitör

• Yazıcı

• Numune Tartı Bileti

• Paslanmaz Çelik Bağlantı Kutusu

• Elektronik Bağlantı Kartı

• Çelik Tartı Platformu

• Paslanmaz Çelik C4 Sınıfı Yük Hücreleri

• Yük Hücreleri Montaj Kiti

Opsiyonel olarak ;
• OPOS (Otomatik Plaka Okuma Sistemi)

• İNTAK (İnsansız Tartım Sistemi)

• Trafik Işığı

• Optik Bariyer

• Dış Gösterge

• VMS

• Ex-Proof

• Kamera

MODEL EBAT
MAX.

KAPASİTE
MİN.

KAPASİTE
TAKSİMAT

YÜK
HÜCRESİ

I
KİRİŞ

3X8 m 60 Ton 400 kg 20 kg 4 adet

3x9 m 60 Ton 400 kg 20 kg 4 adet

3x12 m 60 Ton 400 kg 20 kg 6 adet

3x14 m 60 Ton 400 kg 20 kg 6 adet

3x14 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 6 adet

3x16 m 60 Ton 400 kg 20 kg 8 adet

3x16 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x16 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x18 m 60 Ton 400 kg 20 kg 8 adet

3x18 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x18 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x18 m 120 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x20 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x20 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x20 m 120 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x22 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x22 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x22 m 120 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x24 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x24 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x24 m 120 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

TARALSA kolonlu tip taşıt kantarları mekanik aksamı ileri teknoloji ve kaliteli işçilik prensibi ile firmamız tarafından 

yapılan ar-ge ve tasarım çalışmaları doğrultusunda, profesyonel ekiplerimizce rampalı ve çukurlu olmak üzere iki 

tip olarak üretilmektedir.

Kolonlu tip taşıt kantarları, sistematik yapımızda yüksek hassasiyeti temel alarak güvenilir ve kesin ölçümler için 

yeni teknolojilerin sürekli takip edilmesi ve kalitenin ön planda tutulması ile müşterilerimize sunulmaktadır.

Kantar Uzunluğu

8 - 24 metre

Kantar Genişliği

3 metre

Kapasite

60 - 120 ton

Minimum bakım maliyeti, uzun ömürlü yapısı, yay-

gın servis ağı, yedek parça sorunu yaşanmayan stan- 

dart bileşenlerle donatılmış yapısı ile kolonlu tip taşıt 

kantarlarını kolay menüler ve hızlı işlem performansı 

ile rahat bir kullanım yapısı oluşturan yazılımlarımızla 

birleştirerek hizmetinize sunuyoruz.

Platform I tipi kiriş sistemi olup, Platform ana 

taşıyıcı kirişleri IPE serisi DIN 1025 normunda özel 

olarak imal edilir. Platform taşıma kapasitesi, no-

minal kapasitesinin %50 fazlasıdır. Platformun 

üst kaplama saçı (St37 A1 kalite düz sac) kantar 

kapasitelerine göre değişiklik gösterebilir.  Üst 

kaplama sacları yardımcı taşıyıcılara (paletlere) 

kaynaklı (gaz altı) birleştirme yapılmaktadır. 

B3 ileri derecede yazılımsal fonksiyonelliği ile 

tartım uygulamalarınızı gerçekleştirebileceği-

niz bir cihazdır. İçinde onaylı bir tartı göstergesi 

(B3) ve uygulamanızı çalıştıran bir işletim sis-

temi (Android) bulunur. Cihazı kullanmanız için 

monitör, klavye, fare ve yazıcı bağlamanız ye-

terlidir. Kullanılan yük hücreleri, OIML R60 C sı-

nıfı sertifikalı, 3000 / 4000 division, paslanmaz 

çelik yapısı, IP69K (EN 60529) koruma sınıfı ile 

zor koşullarda uzun yıllar çalışabilme özelliği ve 

ATEX versiyonları ile petrol ve kimya sektörün-

de kullanılmasına olanak sağlar.

Bağlantı kutusu paslanmaz çelik yapısı ile uzun ömürlü koruma sağlar. Ayrıca elektronik kart potansiyometresi 

sayesinde aşağıdaki özellikleri sunmaktadır;

Kantara çıkacak araçların manevra sırasında kantara yapabilecekleri şok hareketleri ve giriş-çıkışlarda kantara 

gelebilecek düzensiz yükler için yük hücrelerinin çevresinde çelik esaslı montaj aksesuarları vardır. Montaj aksesu-

arları süspansiyon ve tamponlama görevi yaparak, kantara zararlı olabilecek düzensiz yüklere, ısıl genleşmelere 

ve eksen kaçaklarına karşı koruyucu özelliktedir.

I KİRİŞ KOLONLU KANTAR

• Ayarlanabilir kantar platform köşeleri

• Sertifikalandırılmış koruma

• İleri derecede neme ve toza dayanıklılık

• Silikonlu bağlantı noktaları

• 10 yük hücresi bağlama imkanı

bir                         markasıdır.
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RAMPALI TİP
MODÜLER KANTAR

ÇUKURLU TİP
MODÜLER KANTAR

• B3 Serisi Tartı Terminali

• LCD Monitör

• Yazıcı

• Numune Tartı Bileti

• Paslanmaz Çelik Bağlantı Kutusu

• Elektronik Bağlantı Kartı

• Paslanmaz Çelik C4 Sınıfı Yük Hücreleri

• Yük Hücreleri Montaj Kiti

Kantar Uzunluğu

8 - 24 metre

Kantar Genişliği

3 metre

Kapasite

60 - 120 ton

• OPOS (Otomatik Plaka Okuma Sistemi)

• İNTAK (İnsansız Tartım Sistemi)

• Trafik Işığı

• Optik Bariyer

• Dış Gösterge

• VMS

• Ex-Proof

• Kamera

Opsiyonel olarak ;

• Çelik Tartı Platformu

MODEL EBAT
MAX.

KAPASİTE
MİN.

KAPASİTE
TAKSİMAT

YÜK
HÜCRESİ

V 
KİRİŞ

3X8 m 60 Ton 400 kg 20 kg 6 adet

3x9 m 60 Ton 400 kg 20 kg 6 adet

3x12 m 60 Ton 400 kg 20 kg 6 adet

3x14 m 60 Ton 400 kg 20 kg 8 adet

3x14 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x16 m 60 Ton 400 kg 20 kg 8 adet

3x16 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x16 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x18 m 60 Ton 400 kg 20 kg 8 adet

3x18 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x18 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x18 m 120 Ton 1000 kg 50 kg 8 adet

3x20 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x20 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x20 m 120 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x22 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x22 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x22 m 120 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x24 m 80 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x24 m 100 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet

3x24 m 120 Ton 1000 kg 50 kg 10 adet
Minimum bakım maliyeti, uzun ömürlü yapısı, yaygın servis ağı, yedek parça sorunu yaşanmayan standart 

bileşenlerle donatılmış yapısı ile Modüler Tip Taşıt Kantarlarını kolay menüler ve hızlı işlem performansı ile rahat bir 

kullanım yapısı oluşturan yazılımlarımızla birleştirerek hizmetinize sunuyoruz.

TARALSA modüler tip taşıt kantarları mekanik aksamı ileri teknoloji 

ve kaliteli işçilik prensibi ile firmamız tarafından yapılan ar-ge ve 

tasarım çalışmaları doğrultusunda, profesyonel ekiplerimizce ram-

palı ve çukurlu olmak üzere iki tip olarak üretilmektedir.

Modüler Tip Taşıt Kantarları, sistematik yapımızda yüksek hassasiyeti temel alarak güvenilir ve kesin 

ölçümler için yeni teknolojilerin sürekli takip edilmesi ve kalitenin ön planda tutulması ile müşterileri- 

mize sunulmaktadır.

V KİRİŞ MODÜLER KANTAR

Platform V tipi kiriş sistemi özel olarak imal 

edilir. Platform taşıma kapasitesi, nominal ka-

pasitesinin %30 fazlasıdır. Kantar kapasitelerine 

göre platform saclarının (St37 A1 kalite düz sac) 

et kalınlığı değişiklik gösterebilir. Üst kaplama 

sacları sac büküm traverslere kaynaklı (gaz altı) 

birleştirme yapılmaktadır.

B3 ileri derecede yazılımsal fonksiyonelliği ile 

tartım uygulamalarınızı gerçekleştirebileceği-

niz bir cihazdır. İçinde onaylı bir tartı göstergesi 

(B3) ve uygulamanızı çalıştıran bir işletim sis-

temi (Android) bulunur. Cihazı kullanmanız için 

monitör, klavye, fare ve yazıcı bağlamanız ye-

terlidir. Kullanılan yük hücreleri, OIML R60 C sı-

nıfı sertifikalı, 3000 / 4000 division, paslanmaz 

çelik yapısı, IP69K (EN 60529) koruma sınıfı ile 

zor koşullarda uzun yıllar çalışabilme özelliği ve 

ATEX versiyonları ile petrol ve kimya sektörün-

de kullanılmasına olanak sağlar.

Bağlantı kutusu paslanmaz çelik yapısı ile uzun ömürlü koruma sağlar. Ayrıca elektronik kart potansiyometresi 

sayesinde aşağıdaki özellikleri sunmaktadır;

Kantara çıkacak araçların manevra sırasında kantara yapabilecekleri şok hareketleri ve giriş-çıkışlarda kantara 

gelebilecek düzensiz yükler için yük hücrelerinin çevresinde çelik esaslı montaj aksesuarları vardır. Montaj aksesu-

arları süspansiyon ve tamponlama görevi yaparak, kantara zararlı olabilecek düzensiz yüklere, ısıl genleşmelere 

ve eksen kaçaklarına karşı koruyucu özelliktedir.

• Ayarlanabilir kantar platform köşeleri

• Sertifikalandırılmış koruma

• İleri derecede neme ve toza dayanıklılık

• Silikonlu bağlantı noktaları

• 10 yük hücresi bağlama imkanı

bir                         markasıdır.
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Elektronik vagon kantarları demiryollarında yük taşıyan vagon-

ların tartılması için demiryolu ray ve bağlantı özelliklerinin yanı 

sıra, vagonların niteliklerine göre özel olarak projelendirilerek üre-

tilmektedirler. Çok güçlü statik yapısı, dayanıklılığı ve yüksek per-

formansı ile en ağır hizmet koşullarında uzun yıllar sorunsuz bir 

şekilde size hizmet etmektedir.

Elektronik vagon kantarları kurulacağı sahanın durumuna ve de-

miryolu hattının niteliklerine göre çukurlu, yarı çukurlu ve değişik 

uzunluklardaki vagonların tartımı için tek veya iki kefeli olarak üre-

tilir. İki kefeli vagon kantarlarında, her bir kefede ayrı ayrı tartım 

yapılabileceği gibi uzun ölçüdeki vagonların da her iki kefe üzerin-

de tek bir blok halinde tartılması mümkündür.

PAKETLEME MAKİNELERİ

Doğru Tartım, Kaliteli Hizmet, Hızlı Servis.

bir                         markasıdır.
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TARALSA paketleme makineleri çiftçilerimizin silajı çukura gömerek saklamasının yerine paketleyip istediği yerde 

depolaması için   tasarlanmıştır. Silajın gömülerek saklandığı ve yeni mahsul alana kadar yıl boyunca kullanıldığı 

silaj gömme, hem çok işçilik gerektirmekte hem de zaman açısından uzun vakit almaktadır. Ayrıca gömülen silajın 

yaklaşık %30 - %40‘ı bozulmakta ve kullanılamamaktadır. TARALSA paketleme makineleri sayesinde paketlenen 

silaj bozulmadan uzun süre saklanabilir.

TARALSA Paketleme Makineleri;

• Silajı paketleyerek ilk günkü tazeliğini ve nemini korumasını sağlar. Bu sayede silaj her türlü iklim koşulunda uzun 

süre bozulmadan saklanır ve kolayca nakliyesi sağlar.

• Çevre dostudur.

• Silajın kolay istiflenmesinden dolayı hem işçilik maliyetini düşürür hem de size alan tasarrufu sağlar.

• Paketlenen ürünlerin kendi nemi ile mayalanmaya (fermantasyona) devam etmesini sağlar. Bu sayede silaj yu-

muşayarak hayvanlarınızın tüketimine daha uygun hale gelir. Paketlenmiş silajla beslenen hayvanların çukura 

gömülmüş silajla beslenen hayvanlara göre önemli oranda et ve süt artışı olduğu kanıtlanmıştır.

• Yıllık mısır üretimi fazla olan firmaların paketlenmiş silajını satmasına olanak sağlar ve yeni bir ticari alan ve istih-

dam oluşturmasına zemin hazırlar.

bir                         markasıdır.
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Paketleme Ağırlığı

25-50 kg

Saatlik Kapasite

6 – 8 ton

Tartı Toleransı

%2

Kompresör
Kapasitesi

300 lt / 8 bar

Vakumlama Basıncı 22 kPa – 3 kw

Çalışma Voltajı
380 VAC (Standart)

220 VAC (Opsiyonel)

Güç Tüketimi 22 kw

Ölü Ağırlık 2.8 ton

Yükleme Bandı
Uzunluğu

8/10/12 metre

(Opsiyonel)

Vakum Bandı
Uzunluğu

3 metre

Ölçüler
2.85 m Yükseklik

2.3 m Genişlik

6.5 m Uzunluk

Paketleme Ağırlığı

25-50 kg

Saatlik Kapasite

10 – 12 ton

Tartı Toleransı

%2

Kompresör
Kapasitesi

300 lt / 8 bar

Vakumlama Basıncı 22 kPa – 3 kw

Çalışma Voltajı
380 VAC (Standart)

220 VAC (Opsiyonel)

Güç Tüketimi 22 kw

Ölü Ağırlık 3.5 ton

Yükleme Bandı
Uzunluğu

8/10/12 metre

(Opsiyonel)

Vakum Bandı
Uzunluğu

4 metre

Ölçüler
3.3 m Yükseklik

2.7 m Genişlik

8.4 m Uzunluk

bir                         markasıdır.
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PAKETLEME MAKİNELERİ - KARİYER 1750 PAKETLEME MAKİNELERİ - KARİYER 2600



Doğru Tartım, Kaliteli Hizmet, Hızlı Servis.

Paketleme Ağırlığı

25-50 kg

Saatlik Kapasite

4 – 6 ton

Tartı Toleransı

%2

Kompresör
Kapasitesi

300 lt / 8 bar

Vakumlama Basıncı 22 kPa – 3 kw

Çalışma Voltajı
380 VAC (Standart)

220 VAC (Opsiyonel)

Güç Tüketimi 22 kw

Ölü Ağırlık 1.3 ton

Yükleme Bandı
Uzunluğu

8/10/12 metre

(Opsiyonel)
ENDÜSTRİYEL BASKÜLLER

bir                         markasıdır.
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PAKETLEME MAKİNELERİ - KARİYER 3000



ENDÜSTRİYEL
BASKÜL

DEMİRCİ
BASKÜLÜ

DİYALİZ
BASKÜLÜ

• 30x30mm Profil Şase

• 2mm Statik Boyalı Sac Platform

• Dijital Gösterge

• Kapasite : 150kg , 300kg

• Ölçüler : 50x60cm , 70x70cm 

• LCD Gösterge

• Tuş Takımı Analog Sistem olup Tozdan, Nemden Etkilenmez

• Harici Kalibrasyonlu

• Tartım – Dara (Çekere kadar dara alma)

• Elektrikli ve Akülü (60 saat)

• Paslanmaz Dayama ve Kolon

• İç Şase Demir

• NPU Hadde Demir Şase

• 4mm – 8mm Üst Saç

• Dijital Yazıcılı Gösterge

• Elle dara  girme

• Led display ekran

• Sayım yapma özelliği

• RS 232 bilgisayar  çıkışlı

• Tam kapasiteye kadar tartım ve dara alma

• Toplanan tartıyı ve toplam adetini gösterme

• Ölçüler : 150cm X 300, 400, 600cm

• Alt Sehpalı Kapasite : 1,5 ton – 10 ton

• Tartılanı sabitleme , son tartılanı hafızada tutma

• Elektrostatik boyalı baskül

• Özel amaçlı  200 gram veya 100 gram hassasiyetli

BLOK MERMER
BASKÜLÜ

PLATFORM
BASKÜL

• NPU Hadde Demir Şase

• 10mm Üst Saç

• Dijital Yazıcılı Gösterge

• Ölçüler : 300cm x 200, 240cm

• Kapasite : 30 ton – 40 ton

• Tam kapasiteye kadar tartım ve dara alma

• Elektrostatik boyalı baskül

• Alt Sehpalı

• 1Kw UPS

• Elle dara  girme

• Sayım yapma özelliği

• Led display ekran

• RS 232 bilgisayar  çıkışlı

• NPU Hadde Demir Şase

• 4mm Saç

• Kapasite : 500 kg – 10 ton

• Ölçüler : 100cm x 100cm

• Tek şase ve çift şase tercihi

• LCD ve LED Gösterge

• Elektrikli ve Akülü (60 saat)

• Harici Kalibrasyonlu

• Tartım – Dara (Çekere kadar dara alma)

• Tava Tip Platform Yüksek Siper Yüksek Kolonlu

• Darbeye Karşı Dayanıklı Şase

• Opsiyon Paslanmaz Platform

• Opsiyon Komple Paslanmaz

bir                         markasıdır.
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ENDÜSTRİYEL BASKÜLLER

• LCD gösterge, sayım özelliği

• Otomatik daralı üstüste toplama

• Kapasite : 300 kg

• Şase Ölçüsü: 70×70 cm

• Taksimat : 100 gr

• Harici printer çıkış

• Elektrikli – Akülü

• Opsiyon : Rs 232 PC çıkışı

• Opsiyon : Çift Gösterge

• Opsiyon : Paslanmaz Platform ve şase

• Opsiyon : Paslanmaz İndikatör

ENDÜSTRİYEL BASKÜLLER

• NPU Hadde Demir Şase

• 2,5mm Baklavalı Saç

• Kapasite : 200 kg

• Ölçüler : 50cm x 90cm

KÜÇÜKBAŞ
CANLI HAYVAN

BASKÜLÜ



PAY ÖLÇER
BASKÜL

• 600 kg Toplam Kapasite

• 20 gr Hassasiyet

• Elektrostatik Fırın Boyalı Platform

• 5, 6, 7 ayrı ayrı baskül sayısı seçenekleri

• 120 Saat Şarjlı

• RS 232 Bilgisayar Çıkışlı

• LCD Ekran

• Dara Alabilme Özelliği

• Kefe Ölçüleri: 50x50x40 cm

• Toplam Ölçüler : 300x70x110 cm

• Tekerlekli Sehpa

İNDİKATÖRLER

Doğru Tartım, Kaliteli Hizmet, Hızlı Servis.

bir                         markasıdır.
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ENDÜSTRİYEL BASKÜLLER

BÜYÜKBAŞ
CANLI HAYVAN

BASKÜLÜ

• NPU Hadde Demir Şase

• 2,5mm Baklavalı Saç

• Kapasite : 1,5 ton

• Ölçüler : 100cm x 200cm

• Başka amaçlı tartım içinde kullanılabilir.

• Limitleme fonksiyonu ile görsel ve ses uyarısı olarak tartı kontrol imkanı sağlar.

• Her köşede 1 adet 1000 kg kapasiteli OIML Sertifikalı yük hücresi kullanlılır.

• Opsiyonel olarak tekerlek ve çeki oku eklenebilir.

• Baskülde kalite 1.Sınıf baklavalı saç kullanılır. (Hayvanın kaymaması içindir.)

• Baskül yerden yüksekliği 10 cm’dir. (Rampaya gerek yoktur.)

• Baskülün 4 tarafı sağlam kafes sistemiyle çevrilidir. Sağ ve sol iki kapısı mevcuttur.

• Baskül portatiftir.



B3T serisi tartı terminalleri, bilgisayar kullanımına gerek kalmadan çeşitli tartım uygulamalarınıza yönelik tasar-

lanmış kompakt cihazlardır. İçerdiği özel yapım işletim sistemi sayesinde, windows gibi virus 

kapmaz, çökmez. Çeşitli bağlantı seçenekleri, çoklu dil desteği, geniş tartı hafızası, özet ve 

detaylı raporlama gibi daha birçok özellikleri destekleyen terminallerimiz tartı işleriniz için 

güvenilir bir çözümdür. Standart kamyon ve tır kantarı uygulamalarında kullanılan terminal-

ler 6 hane parlak kırmızı led gösterge, standart harici gösterge ve seri haberleşme arayüzü 

bulunmaktadır.

Yük hücresi girişinde yıldırım koruması vardır. IP 54 koru-

ma sınıfına haiz paslanmaz çelik yapısı ile tüm endüstriyel 

ortamlarda sorunsuz çalışabilme özelliğine sahiptir. Terminal 

yapısının bütünleşik yazılımı harici virüs veya kullanıma bağlı 

olan hataları azaltan yapısıyla endüstriyel şartlarda en sağ-

lıklı performansı gösterir.

B3 serisi tartı göstergesi temel olarak kantar uygulamalarına yönelik masaüstü tipindedir. Standart kamyon ve 

tır kantarı uygulamalarında kullanılan indikatörde 6 hane parlak kırmızı led gösterge, standart usb ve seri haber-

leşme arayüzü bulunmaktadır. Yük hücresi girişinde yıldırım koruması vardır. IP 54 koruma sınıfına haiz paslanmaz 

çelik yapısı ile tüm endüstriyel ortamlarda sorunsuz çalışabilme özelliğine sahiptir.

Göstergelerimize opsiyonel olarak cihazlara ilave edilen RS-232(standart), RS-485, Ethernet gibi haberleşme 

birimleri ile tartı verileri istenilen çevre birimlerine entegre edilebilmektedir. Ayrıca B2 serisi tartı göstergeleri içe-

risinde standart olarak Harici Gösterge çıkışı bulunmaktadır.

B3K Tartı Terminalinin başlıca özellikleri ; tartı göstergesi ve uy-

gulama yazılımı içinde kompakt çözüm, kullanımı basit, kolay öğre-

nilebilen kullanışlı arayüz, işletim sistemi çökmelerine ve virüse da-

yanıklı güvenli işletim sistemi, uygulamanıza özel yazılım değişiklikler, 

lityum polimer pili sayesinde elektrik kesilmesi durumunda düzgün kapanma 

özelliği, RS-232 ve RS-485, giriş-çıkış, kablolu ve kablosuz ağ, temassız akıllı kart 

okuyucu, IP kamera opsiyonları, cihaz üstünde yapılan tartıları eş zamanlı olarak internet-

ten raporlayabilme opsiyonu (www.kantar.biz), gömülü web sunucusu ile tarayıcınızdan rapor 

alabilme, Raporlarınızı Excel dosyası olarak kaydetme ve ANPR kamera ile plaka okuma entegrasyonu 

cihazın özellikleri arasındadır.

B3K TARTI
GÖSTERGESİ

B3T TARTI TERMİNALİ

MATRİX-II
DİJİTAL İNDİKATÖR

B3 TARTI
GÖSTERGESİ

B3TX TARTI
TERMİNALİ

B3TX Tartı Terminalinin başlıca özellikleri ;

• Tartı göstergesi ve uygulama yazılımı içinde kompakt çözüm

• Kullanımı basit ve kolay öğrenilebilen görsel arayüz

• İşletim sistemi çökmelerine ve virüslere karşı korumalı yazılım

• Uygulamanıza özel yazılım değişiklikleri

• Lityum polimer pili sayesinde elektrik kesilmesi durumunda düzgün kapanma özelliği

• Bağlantı: RS-232, RS-485, Kablolu ve Kablosuz Ağ, Temassız Akıllı Kart Okuyucu, IP kamera opsiyonları

• Cihaz üstünde yapılan tartıları eş zamanlı olarak internetten raporlayabilme opsiyonu (www.kantar.biz)

• Gömülü web sunucusu ile tarayıcınızdan rapor alabilme

• Raporlarınızı Excel dosyası olarak kaydetme

• ANPR kamera ile plaka okuma entegrasyonu

B3TX tartım uygulamalarınızı gerçekleştirebileceğiniz bir ci-

hazdır. İçinde onaylı bir tartı göstergesi (B3) ve uygulamanızı 

çalıştıran bir işletim sistemi (Android) bulunur. Cihazı kullan-

manız için monitör, klavye, fare ve yazıcı bağlamanız yeterlidir.

bir                         markasıdır.
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İNDİKATÖRLER

Dijital taşıt kantarları kullanım performansı bakımından analog sistemlerden daha uzun ömürlü ve hata olasılığı 

çok düşüktür. Dijital taşıt kantarlarında mekanik aksamın doğru montajına müteakip köşe yükü hataları ortadan 

kaldırılmıştır. Sistemin çalışma prensibi her yük hücresinin birbiri üzerinden veri iletimi ile sisteme bağlı tüm yük 

hücreleri her an denetlenmekte ve hatası kontrol edilmektedir.

Yük hücresinin içerisinde bulunan mikroişlemci sürekli olarak tüm gerilimi 

ölçer ve yük hücrelerini etkileyen çalışma sıcaklığı, doğrusal olmama, ge-

rilim değişimi ve sensör hatalarını normal çalışma koşullarına göre adap-

te ederek mümkün olan en doğru ağırlık ölçümünü yapmasını sağlar. 

Dijital indikatörler önde gelen eşsiz performans ve zor koşullar için 

hemen her ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İNDİKATÖRLER



TARALSA, uygulamalarınız için en uygun ve alternatifli yük hücresi grubunu sağlamaktadır. Tartı teknolojileri ko-

nusunda uzman kadromuzun uygulamalarınız için tavsiye edeceği yük hücrelerini güvenle kullanıp başarılı projeler 

gerçekleştirebilirsiniz. Yük hücresi grubumuz; platform yük hücreleri, askı tipi yük hücreleri, baskı tipi yük hücrele-

ri, dijital yük hücreleri, lama tipi yük hücreleri ve silo-tank tartım modüllerini içermektedir.

TARALSA kendi markasının yanı sıra, İspanya’nın önde gelen yük hücresi üreticilerinden olan Ascell ve Utilcell 

firmalarının da Türkiye Distribütörlüğünü yapmaktadır. TARALSA rutin üretimlerinde yüksek kalite ve dayanıklılığa 

sahip kendi yük hücrelerini kullanmaktadır. Ancak, müşteri taleplerine göre Ascell ve Utilcell marka yük hücreleri 

de kullanılmaktadır. Üretimini ve ithalatını yapmış olduğumuz tüm yük hücreleri OIML ve CE belgeli olup, yasal 

gümrük mevzuatına uygun olarak iç piyasaya arz edilmektedir.

ÇÖZÜMLERİMİZ

Doğru Tartım, Kaliteli Hizmet, Hızlı Servis.

bir                         markasıdır.
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YÜK HÜCRELERİ



Sistem; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet 

gibi ağır nakliye araçlarının, değişik bölgelerde kurulacak modern 

istasyonlar tarafından yapılacak kontrollerle, kurallara uygun 

ağırlık ve boyutta taşımacılık yapmalarını amaçlamaktadır. Sistem 

devlet kurumlarının bilgi ağı yapıları ile entegre çalışmaktadır.

Ön İhbarlı Hareketli Tartım Sistemi, özellikle yolların bozulmasını, 

araçların fazla tonaj altında çabuk yıpranmasını engellemekte ve 

bunlara bağlı olarak oluşan trafik kazalarını önlemektedir. Diğer 

önemli kazanımları ise haksız rekabetin önlenmesi ve kurallara uy-

gun davranmayı teşvik etmesidir. Bununla beraber, ağırlığı kritik 

seviyenin altındaki araçların istasyona girmeden direkt olarak de-

vam etmesi sağlanmakta ve yol kenarı denetim istasyonlarındaki 

yoğunluklar giderilmektedir. Bu durum sürücülerin zaman kaybını 

önlemekte ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Yüksek Hızlı Hareket Halinde Tartım Sistemi
Yüksek hızlı hareket halinde tartım sistemi, genellikle düşük hızlı hareket halinde tartım sistemi için ön ihbar 

olarak kullanılmaktadır. Yüksek hızlı hareket halinde tartım sistemi, yol üzerine yerleştirilen yüksek kararlılık ve 

dayanıklılığa sahip kuvars ağırlık sensörleri, loop dedektörler, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj sistemleri 

ve kontrol kabinetlerinden oluşmaktadır.

Ağır nakliye araçlarını seyir halinde iken aks ve brüt ağırlıkları yüksek doğruluk oranı ile hızlı bir şekilde tespit 

edilmekte ve sistemde ağırlık bilgisi ile birlikte araçların aks sayısı ve aks grubu bilgileri de elde edilmektedir. Bu 

sayede araçların sınıfları tespit edilmekte ve bu sınıflara karşılık gelen yasal ağırlık limitleri karşılaştırılmaktadır.

Yapılan değerlendirme sonucunda ağırlık limitini aştığı görülen 

araçlar, plaka tanıma ve kamera sistemleri ile kayıt altına alınır. 

Daha hassas ölçüm için değişken mesaj sistemlerinde aracın 

plakası ile beraber yol kenarı düşük hızlı hareket halinde tartım 

sistemine girmesi gerektiği mesajı verilir. Ağırlık limiti aşırı olma-

yan araçlara ise değişken mesaj sistemlerinde yol kenarı istas-

yona girmeden devam etmeleri mesajı verilir. Böylelikle araçla-

rın güzergahlarında devam etmeleri sağlanarak yol kenarı düşük 

hızlı hareket halinde tartım istasyonlarındaki araç yoğunluğunun 

önüne geçilmektedir. Bu durum sürücülerin zaman kaybını önle-

mekte ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Sistemin Bileşenleri
• Merkezi Donanımlar (Server, bilgisayar, kesintisiz güç kaynağı, monitörler vb.)

• Yüksek Hızlı Hareketli Ağırlık (HSWIM) Ölçüm Birimi

• Düşük Hızlı Hareketli Ağırlık (LSWIM) Ölçüm Birimi

• Boyut Kontrol Sistemi

• Kamera Sistemleri

• Plaka Tanıma Sistemleri

• Değişken Mesaj Sistemleri

• Kontrol Yazılımları

bir                         markasıdır.
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Düşük Hızlı Hareket Halinde Tartım Sistemi
Düşük hızlı hareket halinde tartım sistemi, araçların ağırlıklarının hassas bir şekilde tespit edilmesinin gerekli 

olduğu devlet kurumları tarafından yönetilen yol kenarı denetim istasyonları uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Ön ihbar sistemi, düşük hızlı hareket halinde tartım sisteminin destekleyici yapısıdır. İstenirse, düşük hızlı hareket 

halinde tartım sistemi tek başına da kullanılabilir.

Düşük hızlı hareket halinde tartım sisteminin bileşeni olan aks kantarı, araçların aks ağırlıkları ile brüt ağırlıkları-

nın tespit edildiği birimdir. Tartım işlemi araçların belirlenen düşük hız limitleri dahilinde hareket halinde otomatik 

olarak gerçekleştirilmektedir.

Düşük hızlı hareket halinde tartım sistemi yapısının içe-

risinde; loop dedektör, plaka tanıma sistemleri, kamera 

sistemleri, boyutlandırma yapan lazer tarayıcılar, göster-

ge, kontrol kabinetleri ve yazılımlar da bulunmaktadır.

Düşük hızla hareket halinde tartım sisteminde, istas-

yona giren aracın aks ağırlıkları, brüt ağırlığı, plakası ve 

boyutları saptanmakta ve kontrol yazılımı üzerinden ya-

sal limitleri aşıp aşmadığı tespit edilmektedir. Buna göre 

otomatik cezai işlemler gerçekleştirilmektedir.

KUVARS YÜKSEK HIZLI AĞIRLIK ÖLÇÜM SENSÖRLERİ
• %2.3 hata oranlı yüksek hassasiyet (Akıncılar WIM Projesi)

• Kuvars teknolojisi

• Yüksek ölçüm hassasiyeti

• Uzun süreli kullanım ömrü

• OIML R134 ile uyumlu (doğruluk sınıfı D2)

• Geniş ölçüm aralığı

• Yüksek hızlı tartım

• Sıcaklık dalgalanmalarına karşı korumalı

• Hızlı ve kolay montaj

QR Kodu Tarat ve
Sistem Videosunu İzle !
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Seri tartım yapan işletmelerde kullanıma uygun olan TARALSA marka İNTAK sistemi birçok avantaj sunar. Sistem 

sayesinde araçların otomatik olarak tanınması ve bilet işlemleri için herhangi bir operatöre gerek duyulmadan 

tartım işlemlerinin yapılabilmesi sağlanabilmektedir. Sistem operatörsüz çalıştığı için zamandan tasarruf sağla-

nır. Araçların bekleme süreleri kısalır ve böylece yakıttan da tasarruf sağlanır. Sistemde operatör olmadığı için 

operatör bazlı hatalar tamamen ortadan kalkar. Sistem fabrika içerisindeki farklı yazılımlar ile entegrasyon imkanı 

sunmaktadır.

Sistemin tanıtım videosuna 

bu QR kod ile ulaşabilirsiniz.

B3TX tartı terminalinde bulunan Android işletiminin sağladığı endüstriyel şartlara uyumluluk sistemin uzun yıllar 

çalışmasını sağlamaktadır. Bütünleşik ANPR plaka okuma kamerası ve Android işletim sisteminin uyumu ile tartı 

sektöründeki diğer firmaların otomatik plaka çözümlerinin çok çok önünde olan ve kesinlikle sistemin kullanıcı 

hatasıyla arıza yapmasına izin vermeyen yapısıyla çalışma güvenliğini birinci planda tutmaktadır.

%95 Plaka Okuma Oranı
Plakası Okunan Aracın Görüntü Kaydı

Gelişmiş Raporlama Sistemi

Çoklu Ülke Plaka Okuma Desteği

Tek ve Çift Yön Plaka Okuma

OPOS ve B3TX entegrasyonu; Windows işletim sisteminin ve kullanıcı kaynaklı hataların yaşanmadığı, sistemin 

çalışma ömrü boyunca durmadığı ve veri kaybının yaşanmadığı sağlam yapısıyla taşıt kantarınızın duraksama ih-

timalini ortadan kaldırır.

OPOS, tek ya da çift yönlü olarak çalışan plaka okuma kameraları sayesinde kantara çıkan araçları tespit eder. 

Tespit edilen araç plakaları; tarih/saat, Kamera ID, plaka datası ve araç resmi ile beraber B3TX veri tabanına kayde-

dilir. Sistem tarafından en son okunan plaka numarası, B3TX veri tabanında sorgulanarak 1. Tartım ya da 2. Tartım 

için aracın giriş modunu belirler. Manuel olarak Tek Tartım modu içinde plaka okuma sistemi entegre halindedir.

bir                         markasıdır.
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İNTAK – İNSANSIZ TARTIM SİSTEMİ OPOS – OTOMATİK PLAKA OKUMA SİSTEMİ
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