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Špičková technologie na dosah ruky

USB port

Pro snadnou konfiguraci, 
import a export dat

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ 

Příjem dat neprodleně po navážení na 
Vašem počítači nebo do webové aplikace

MA IMÁLNÍ VIDITELNOST

Barevný HD TFT displej je 
čitelný i na přímém slunci 

X

TISKÁRNA -PRINT

Tisk vážního lístku obsahuje:

Zákazníka, produkt, hmotnost 
nákladu, identifikační údaje atd. 

 V

KLÁVESNICE

Snadná obsluha pomocí 
kontrastní a podsvícené 
klávesnice, rychlé zadávání 
údajů jako u mobilního telefonu

KOMPLETNÍ OBSLUHA  
A TISK VÁŽNÍCH LÍSTKŮ 
V ČESKÉM JAZYCE

bagry a vysokozdvižné vozíky

VÝJIMEČNÁ FLE IBILITA

volitelnou tiskárnu lze 
provozovat samostatně 
nebo  připojenou k jednotce

X

 &



Komplexní řešení
vážení na vozidlech

Datový modem a přenos dat do webové
aplakace IPOT - data jsou dostupná odkudkoliv
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Možnost následného upgrade

Široké možnosti uplatnění

 Vlastnosti jednotky CZ menu CZ menu 

 Horní m ez váživos ti 200 tun 200 tun

 Dílek při vážení "d" [kg] 1/2/5/10/20/50/100 1/2/5/10/20/50/100

 Přesnos t vážení (dle typu s troje) ±3d, (~1-3%) ±3d, (~1-3%)

 Schválení typu (pro obch. vážení) ü ü
 Třída přesnos ti dle OIML R51 Y(b) Y(b)

 Počet přís lušens tví 5 10

 Vážení za pohybu ü ü
 Autom atické součtování ü ü
 Tip off  pro přesné naložení ü ü
 Cílová hm otnos t - počet cílů 10 10

 Počet produktů v pam ěti 30 100

 Vážení sm ěs í - počet x 15

 Max. počet zákazníků 5 1200

 Max. počet des tinací x 100

 Max. počet vozidel x 1200

 Určení des tinace dle RZ vozidla x 100

 Max. počet objednávek 200 200

 Softwarový zám ek a ID uživatele ü ü
 Počet záznam ů o vážení 2000 2000

 Určení m ís ta nakládky ü ü

Volite lné tiskárny 
 Typ tisku Term otisk Term otisk

 Plná adresa firm y Ano Ano

 Tisk data / času / čís lo lís tku ü / ü / üü / ü / ü
 Tisk vážních dat a přehledů ü / ü ü / ü
 Tisk dat z databáze ü ü
 Tisk loga společnos ti ü ü 
 Tisk čárových kódů ü ü 

Přenos dat 
 off-line přenos  dat (USB klíč) ü ü
 on-line přenos  dat (m odem y) RF / GSM RF / GSM

 Software pro zpracování dat Ipot W eb Ipot W eb


