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TRUCK LASER MEASUREMENT SCANNER
SISTEMA DE MEDIÇÃO PRECISA DE VOLUME DE CARGA DE CAMINHÕES

A REVOLUÇÃO NO CONTROLE E SUPERVISÃO DE RECEBIMENTOS DE CARGA: MEDIÇÃO PRECISA DE BIOMASSA, 
MADEIRA, FERTILIZANTES, GRANULADOS, MINÉRIOS E OUTROS.

®

§ MEDIÇÃO DE VOLUME

§ SUPERVISÃO DE CARGAS

§ CONTROLE DE ENTRADA



TRUCK LASER MEASUREMENT SCANNER

®

APROXIMAÇÃO

O motorista percorre o caminhão por um portal, em uma velocidade de 

até 6km/h.

ESCANEAMENTO

Um scanner de alta precisão varre a superfície da carga e calcula o 

volume.

GRAVAÇÃO DOS DADOS

O operador salva o volume medido junto com os dados do caminhão 

(placa, motorista e outros) e foto da carga.

TLMS: a nova era no controle de recebimento de cargas

®Através de uma moderna tecnologia, o TLMS  pode realizar:

Ÿ cálculo do volume de cargas de caçambas/carretas de caminhões com alta precisão;

Ÿ inspeção visual de carga: câmera estrategicamente posicionada;

Ÿ cálculo das dimensões médias da carga;

Ÿ cálculo de granulometria e detecção de objetos estranhos;

Ÿ gravação em banco de dados para controle de entrada;

Ÿ interface com ERPs;

FUNCIONAMENTO



IMPRESSÃO DE TICKET
 
Seja logo após a medição da carga, ou em um momento 
futuro, sempre é possível imprimir comprovantes de 
medição. Uma impressora laser A4 já acompanha o 
sistema, e com ela já é possível imprimir relatórios e 
gráficos* de produtividade. Opcionalmente, oferecemos 
uma impressora de ticket, de alta velocidade, para 
fornecer comprovantes de medição.

TRUCK LASER MEASUREMENT SCANNER

®

SOFTWARE INTEGRADO

O software que acompanha o sistema de medição TLMS® 
é capaz de se comunicar em tempo real com o 
equipamento, guardando em banco de dados das 
medições realizadas.
Especialmente desenvolvido para operações rápidas de 
cadastramento e acesso, o software possui interface 
fácil e intuitiva para operadores/porteiros realizarem o 
controle de entrada de cargas na empresa. O software 
foi desenvolvido para PCs Desktops ou PCs touchscreen. 
O software ainda conta com um poderoso sistema de 
relatórios e gráficos de históricos de medições. Dentre os 
campos possíveis para se gravar, consultar e imprimir, 
destacam-se:

Ÿ Nome do motorista;
Ÿ Placa do caminhão/carreta;
Ÿ N° da nota fiscal de recebimento;
Ÿ Data/hora;
Ÿ Operador;
Ÿ Volume da carga;
Ÿ Altura média da caçamba e outros.

FUNCIONALIDADESFUNCIONALIDADES

COMPENSAÇÃO DE VOLUME

Para que a precisão de medição de volume seja máxima, o TLMS® 
dispõe de um cálculo de compensação de volume para situações 
quando a suspensão da caçamba/carreta cede com o peso. 

CADASTRAMENTO DE CARRETAS

Assim como em uma balança de pesagem convencional, 
para que a medição seja válida é necessário que o 
caminhão seja cadastrado e seu volume medido vazio. 
Uma vez realizado esse procedimento, o mesmo já está 
pronto para realizar medições de carga.
Se o caminhão ainda não estiver registrado e estiver com 
carga, não há problema: é possível medi-lo com carga e, 
após a descarga, realizar a tara.

SEMÁFORO LUMINOSO

Junto com o sistema, um semáforo luminoso mostra ao motorista da 
carreta o que fazer: seguir em frente, parar ou repetir a medição, caso 
a mesma não seja consistente.
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IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA (RFID) (opcional)

Em operações que a quantidade de caminhões é muito 
grande, disponibilizamos um sistema de identificação 
automática: basta cadastrar o caminhão uma vez, 
anexar um 'tag' na carreta e deixar que o sistema faça o 
reconhecimento e leitura automaticamente.
 
PAINEL DE LED EXTERNO PARA INDICAÇÃO DE MEDIÇÃO 
(opcional)

Opcionalmente, oferecemos a opção de um painel de 
LED de uso externo para mostrar ao motorista do 
caminhão dados pertinentes à medição: volume medido, 
placa cadastrada ou outros.

 CÂMERA DE VISÃO (opcional)

Disponibilizamos a opção de uma câmera IP ethernet 
focalizada na carga do caminhão, que transmite as 
imagens para o PC.  O operador pode, com isso:
Ÿ Verificar e inspecionar visualmente a carga;
Ÿ Salvar uma captura, junto com a placa do caminhão e 

dados de medição;
Ÿ Imprimir a imagem junto com o comprovante de 

medição, quando necessário;

CÁLCULO DE GRANULOMETRIA (opcional)
 
O TLMS disponibiliza ainda um sistema automatizado 
de cálculo de granulometria de materiais por visão 
(quando a câmera está presente). O operador pode 
ainda aprovar ou reprovar o carregamento, com base 
na análise, ou simplesmente gravar os valores no banco 
de dados.
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OPCIONAISOPCIONAIS

Para maiores informações, entre em contato conosco.
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