
Teknologi utvecklad för dig

Lösningar för vägning ombord
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VEi är ett företag som tillverkar och servar lösningar för vägning ombord och utrustning 
för hantering av nyttolaster över hela världen. VEi:s lösningar används på en mångfald 
olika industriella fordon, inklusive hjullastare, grävmaskiner med skopa eller gripare, fasta 
och ledade tippvagnar, LHD underjordslastare, terränggående betongblandare och 
gaffeltruckar.
Företagets nya generation av vågar har en tydlig färgdisplay som är unik inom industrin. 
Synligheten i direkt solljus är utmärkt i jämförelse med befintliga displayer inom industrin, 
vilka har problem med reflexioner och mörker när starkt ljus tränger in i hytten.
Gränssnittet i VEi-programvaran gör också dessa vågar mycket enkla att använda och att 
uppgradera från “ingångsnivå” till “avancerad nivå”, och den trådlösa anslutningsbarheten 
gör vägningsdata tillgängliga var som helst i realtid. Med ett globalt nätverk av utbildade 
företag garanterar VEi en hög servicenivå och en utmärkt teknisk support. Företagets 
system kan länkas till speditionssystem hos tredje part med färdiga kommunikationsprotokoll 
på plats.
VEi:s nya generation av  och  tar hänsyn till hyttutrymme, 
ergonomi, synlighet, enkelhet i användning och anslutningsbarhet, samtidigt som antalet 
komponenter har reducerats. Hyttutrymmet optimeras tack vare innovativ design och 
tillämpad elektronik, vilket har gett möjlighet att skapa en liten och unik enhet, med skrivare 
om så önskas. Detta fortsätter VEi:s tradition av integrerad mångsidighet.

insTALLATionen AV noggrAnnA oCH LÄTTAVLÄsTA VÄgningsLösningAr “on boArd”, 
oCH öVerVAkning AV nYTToLAsTer, ger sPediTörer MöJLigHeT ATT konTroLLerA 
LAsTernA soM FLYTTAs oCH dÄrigenoM sÄnkA TrAnsPorTkosTnAdernA oCH 
FörbÄTTrA ProdUkTiViTeTen.

USB-minne,
inbyggd läsare/
skrivare som
standard

en ny gEnEration aV krAFtFULLa
och lättanVända lösningar 
för vägning ombord

HD färgdisplay,
hög synlighet

i starkt ljus

Bakgrundsbelyst 
knappsats

Knappsats av 
telefontyp för

inmatning av data

användarvänligt 
gränssnitt

Enkel navigering

Enkel montering och placering
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- Hög precision och validerade
(godkända för försäljning till tredje part)

- Ett minimum av komponenter utan
kopplingsdosor

- Växla våg från en lastare till en annan
för att undvika stillestånd

- Undvik överlastavgifter genom att lasta
rätt första gången

- reducera transportkostnader genom
att undvika underlastning

- reducera genomloppstider vid
vägningsbryggan

- Vägningsbryggor och associerade
löpande kostnader kan elimineras med 
den validerade versionen

- Effektiv lastföljning
- USB-dataöverföring utan extra kostnad
- Underlättar lager- och säljövervakning
- Heltäckande hantering av

nyttolastprocessen, med utskrift av 
leveransnotor och överföring av data 
till faktureringssystemet i realtid med 
trådlös mobiltelefontekniknologi

- Webbaserad konsultation i realtid om
last- och produktionsdata från valfri 
arbetsplats, pekdator eller smart
mobiltelefon

- Lätta att använda genom intuitiva
kommandon och ett gränssnitt med 
guidad datainmatning tack vare VEI:s 
innovativa operativsystem

- Snabba termoutskrifter
- En pågående lastning kan tillfälligt

avbrytas och senare återupptas.
Systemet kan hantera flera 
lastningsuppgifter samtidigt
(multitasking)

- Inloggning med operatör-ID med
automatisk låsning vid obehörighet

- Vågen kan förutom vanlig
lastningsvägning hantera recept,
målvikter, beställningar etc.

- Världsomspännande fabriksutbildad
support

- 3 års garanti, bäst inom industrin

VArFör insTALLerA  eLLer  ?

nöj dig intE med mindre
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Så här VäljEr du rÄTT VåG
för din VErksamheT

- Undvik överlastning / underlastning
- Kontrollera vikten före

fordonsvågen
- Utlastning
- Produktionsövervakning
- Liten kundbas

ingångsniVå AvAncEradniVå

- Undvik överlastning / underlastning
- Kontrollera vikten före

fordonsvågen
- Utlastning
- Produktionsövervakning

 +

Om du är osäker på hur din 
verksamhet kommer att utvecklas, 
och därför är osäker på vilken 
våg du behöver, börja med 

 “ingångsnivå” 
och se vad denna kan göra för 
dig. Om du vill kan du senare 
uppgradera till “avancerad nivå”. 
Detta är en enkel och snabb 
procedur. Uppgraderingen 
skickas till ditt e-postkonto och 
genom att använda USB-minnet 
kan du enkelt uppgradera din våg 
utan dyrbara indikatorbyten och 
service på plats, vilket normalt är 
fallet med andra vågleverantörer:
gör DEt SjälV.
Med VEi hålls din initiala investering 
på ett minimum - och likaså dina 
framtida uppgraderingar.

- Stor kundbas
- Lastning med lastfordons-ID
- Lastdestinations-ID
- receptprogram för

blandade operationer

börJA På ingångsniVå. dU kAn 
sedAn enkeLT UPPgrAderA TiLL 
AVAnCerAd niVå.
gör deT sJÄLV
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VEi:s produkter har certifierad 
validering i Europa, Kanada, 
australien, ryssland och Kina, och 

proceduren för certifiering pågår i andra länder. 
ackrediterad validering certifierar överlägsen 
precision och vägningsbryggor med associerade 
löpande kostnader kan elimineras.

Specifikation
mASkinVara

Drivspänning 9 till 36 Vdc

Drifttemperatur  -40 till +80 °C 

ackrediterad
drifttemperatur 

-25 till +60 °C

Mätningsfel (%) 0 ± 1

Stötar 40 G-testad

Skyddsklass Enhet IP54, sensorer IP67 

Storlek 140 x 204 x 67mm.
(5,5 x 8 x 2,6 tum)

Vikt 928 gram (2 lb)

Display HD färg-tFt 

Sensor för 
omgivande ljus 

automatisk inställning av
displayens ljusstyrka dag/natt

Knappsats Membran, belyst

textredigering typ mobiltelefon

Modemport rS232

Skrivarport rS232

USB-port USB läs/skriv

tiltbrytare Öppen kontakt  

Fjärrknappar Öppen kontakt

Specifikation 
programvarA
automatisk totalberäkning

Eliminering av överlast 

Kalibrering av diverse verktyg 

Omvandling av viktenheter 

automatisk påslagning 

automatisk avstängning

Energibesparing

Samtidig lastning av anläggning och lastfordon

USB-filer backup/återställning

USB-uppdatering av programvara

USB / trådlös datauppdatering

Operatör-ID för inloggning 

Delad vägning 

operatör-
inloggning

Med vågarna från VEi kan du ställa in 
operatörers inloggnings-ID och lösenord så 
att endast behöriga operatörer kan använda 
vågen. Operatörens namn anges på varje 

lastförteckning, utskrift eller minneslagring för att vid 
behov kunna identifieras.

AckrEDiteringAr 
borgar för 
överlägSen kVALitEt

Produkterna från VEi har genomgått ett antal 
tester för att säkerställa nöjda kunder och uppfylla 
de senaste industrikraven som specifikt avser 
“On Board”-applikationen. Dessa ackrediteringar 
garanterar produkternas tillförlitlighet över tiden och 
en överlägsen kvalitet och precision under hårda 
driftförhållanden, vilket ger dig en snabb avkastning 
på din investering.

elektromAgnetiSk kompAtibilitet:
- ISO 13766 jordplaneringsmaskiner
- ISO 14982 jordbruks- och skogsbruksmaskiner
- EN 50498 fordonsinstrumentering
- EN 61326 mätningsenheter

- SaE J1455, omfattande:
 Dammtest
 Klimattest från –40 till +85 °C
 Saltdimtest
 Vibrations- och stöttest vid 40 G

- MID - Europeisk validering (“legal for trade”)
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Snabba termoutskrifter, oförstörbara 
i jämförelse med nålskrivare som 
är mycket känsligare för damm och 
mekaniska funktionsfel. Skrivaren kan 
monteras under 
eller  för att skapa en enda, 
integrerad enhet eller installeras som 
en separat enhet. Integreringen gör 
den till den mest kompakta enheten på 
marknaden. Den är enkel att installera 
och fungerar direkt under enheten utan 
att den behöver tas bort.

Integration är dess fördel

Slip Printer genererar 3 
kopior av leveranssedlar i ett 
fördefinierat format.

Sedelstorlek 105 x 224 mm
(4,1 x 9 tum)

Lastfordonets last

Historik över laster

Produktion efter datum

Datahantering

Konfiguration av data

tillgängligA 
utSkrifter:

Diameter pappersrulle 48 mm (1,9 tum)
Pappersbredd 57 mm (2,2 tum)

utSkriftEr av leverAnsnotOr 
och proDuktionsrAPPorTEr
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Med en inbyggd USB-port som standard på  och 
 kan du använda ett vanligt USB-minne och ladda ned 

lastningarna som har utförts under dagen utan extra kostnad. allt är 
inbyggt. Läs av USB-minnet i din PC och öppna dina lastningar genom 
att använda ett kalkylprogram som till exempel Excel. Importera eller 
exportera sedan data som du vill och dit du vill. Lastningsdata sparas till 
ditt USB-minne efter datum och tid, så ingen överskrivning äger rum och 
dina importeringar är enkla att söka.

uSb-DataöverFörinG
utAn Extra kosTnAD!
eTT MerVÄrde, insTALLerAT i enHeTen soM sTAndArd.
indUsTrins bÄsTA AVTAL

USB-port på framsidan, kompakt utformning är standard

A

k

l

b

c

d

fe

A Företag med adress

b Lastningsplats med adress

c Lastningsföretag med adress

d Datum och tid för utskrift

e Lastad produkt

f Lastad vikt

g Fordons-ID med förinställt mål  

h antal vägningar

i Multipel produktlastning

j Produkter totalt

k receptnamn 

l Lastade receptprodukter 

m Kundens namn och adress 

n Maskinkod

o Destinationens namn och adress 

p Lastoperatörens ID

Q Sedelnummer

r Signaturfält

S Sidfot

den utskriVna 
informationeN 
inkluDerar:

h

i

j
r

m

o

p

g

n

typisk historik över laster

Q

S

andra utskriftsformat är tillgängliga.
Kontakta oss beträffande dina 
önskemål.
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Håll dig ansluten till din lastare 24/7, 7 dagar i veckan. trackweight 
skickar data till dig i realtid från din lastare oavsett var du är. allt du behöver 
är en Internet-anslutning.

IDess kompakta funktion ger dig:
- Obegränsat överföringsområde.
- Dataöverföring i realtid.
- Produktionsdata till ett valt e-postkonto.
- 100 % datasäkerhet genom att data skickas i realtid och lagras på en server som tillhandahålls för dig.
- automatisk och direkt fakturering utan att behöva skriva in leveransnotor manuellt efter att de har skrivits ut på lastaren.
- Enkel hantering av alla uttagningsplatser inom och utanför landet.
- Fjärruppgradering av din hantering av vägningsdata.
användningen av modemet trackweight kräver att du öppnar ett konto hos ipotweb.com eftersom 
data endast skickas till VEi-servrar och från ipotweb.com till det registrerade kontot. Som alternativ kan 
data skickas till en annan dedicerad FtP-server än VEi. Var god kontakta din representant för VEi för mer 
information om detta.

trådlöS DataöverFöriNG

Idealisk för dataöverföring över 
korta avstånd inom samma plats 
där lastmaskinerna arbetar.
rflink används när 
leveransnotor behöver skrivas 
ut vid lastplatsens utgång eller 
inom industrianläggningar för att 
överföra data i realtid.
Frekvens och effekt i överföringen 
beror på landet där utrustningen 
används. Den kan användas för 
dataöverföring i realtid eller med 
fördröjd överföring.
Om du vill dra fördel av VEi:s 
programvara Payload Monitoring 
måste ett konto öppnas hos 
ipotweb.com och en Internet-
anslutning måste vara tillgänglig 
på arbetsplatsen. annars 
placeras dina Excel-lastfiler 
en efter en i den PC-mapp du 
väljer.

För dina två huvudknappar närmare dina händer med hjälp av denna lilla fjärrenhet. Den 
kan skruvas fast eller fästas med kardborrband där den är mest komfortabel för dig att 
använda, vanligen vid maskinens högra joystick.

fjärrknapPAr FJÄrrsTYr dinA HUVUdknAPPAr

 
 radiomodem. 
Dataöverföring i 

realtid. Begränsad 
räckvidd.

Fjärrknappar

trAckWeight MOBILE

rfLINK

Idealisk på arbetsplatser som har ett WiFi-nätverk. Din 
lastare blir en del av WiFi-nätverket inom några få minuter 
och lastningsdata blir tillgängliga på arbetsplatsen vid 
den plats du väljer och över Internet.
Överföringsområdet beror på din lokala 
anslutningspunkt. Det kan användas för dataöverföring 
i realtid eller med fördröjd överföring.
Om du vill dra fördel av VEi:s programvara Payload 
Monitoring måste ett konto öppnas hos ipotweb.
com och en Internet-anslutning måste vara tillgänglig 
på arbetsplatsen. annars placeras dina Excel-lastfiler 
en efter en i den PC-mapp du väljer.

Wifi

 
Modem med fyra band.

WiFi-modem
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Oavsett om du använder USB-minne 
eller trådlös dataöverföring lagras 
nyttolastinformationen i en enda 
databas varifrån den kan exporteras 
till ett faktureringsprogram. Med 
ipotweb kan du generera olika 
typer av rapporter och i realtid 
följa inventarier, säljanalyser och 
maskinproduktivitet.
Med ipotweb.com länkas 
produktion och försäljning till 
faktureringen, vilket i hög grad 
reducerar tiden för administrativ 
registrering.

ProgrAMVArA För öVerVAkning 
AV nYTToLAsTer

Kunder

Fordons-IDS

Laströrelser

rapport sorterad efter produkt
rapport sorterad
efter maskin

ipotwEb.com gör DIN 
verkSamhet mer eFFEKtiv

rapport sorterad efter kund och produkt
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alternativet vkiosk erbjuder sektorn en unik möjlighet till automatisering 
som i hög grad reducerar de löpande kostnaderna - och betalar för 
sig själv inom några få månader. Med vkiosk kontrolleras fordon som 
kommer in på arbetsplatsen, som till exempel kan vara ett stenbrott, 
en byggnadsplats eller en soptipp, genom manuell eller automatisk 
fordonsidentifiering. Detta ger direkt kontroll över alla fordon på 
arbetsplatsen och möjlighet att vid behov vägra auktorisation. Men 
vkiosk är inte bara ett enkelt system för åtkomstkontroll. När väl ett 
fordon har identifierats skickas alla associerade data, t.ex. kundens 
namn och fordonets registreringsnummer, vikt och produkt, trådlöst till 
lastningsmaskinen. Detta innebär att föraren inte längre behöver gå ut för 
att ge denna information till lastarens operatör, och denne behöver inte 
mata in data för fordonet som lastas eftersom informationen redan har 
erhållits genom den trådlösa dataöverföringen från vkiosk när fordonet 
anlände till platsen. När fordonet har lastats skickar lastarens operatör 
ett meddelande, genom att radera den löpande totalen på vågen, till 
vkiosk och specificerar den faktiska vikten som har lastats, så när 
fordonet identifieras vid utgången erhåller föraren leveransförteckningen 
automatiskt.

unik automatisering MED Vkiosk

full automatiSEring mED VkioSk

vkiosk kan användas för 
att fjärrutskriva lastbilens 
leveransförteckning när 
säkerhetsbestämmelserna 
för arbetsplatsen kräver att 
lastbilens förare stiger ur fordonet för att erhålla 
leveransförteckningen från lastarens operatör.

Om arbetsplatsen är utrustad med en fordonsvåg vid 
ingången kan ipot kiosk, programvaran bakom vkiosk, 
installeras på fordonsvågens PC för att automatisera 
maskinlastning genom att registrera lastbilen vid ingången, 
överföra lastbilens info tillsammans med vikten som 
ska lastas till lastningsmaskinen och erhålla det lastade 
fordonets info vid utgången för en snabb utskrift av 
leveransförteckningen.

fjärrutSkriftautomatiSEring aV VägningSlokal
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VEi:s produkter kan installeras på maskiner inom en mångfald industrier. Inom varje industri erbjuder vågar 
från VEi en överlägsen noggrannhet för en bättre optimering av dina lastoperationer, produktionsprocesser, 
säljanalyser, uppdateringar av inventarier, lastoptimering och lastningsmaskinernas produktivitet.
VEi:s vågar installeras av utbildad personal, vilket säkerställer en perfekt anpassning till dina maskiner, eller 
också kan de installeras av din egen personal genom att de är så enkla att installera. VEi:s lokala support 
står alltid till din tjänst om du behöver hjälp. VEi:s vågar kan lätt flyttas från en maskin till en annan maskin av 
samma typ, de är robusta och de är konStruEraDE för att Hålla.

Applikationer

VÄgningskonCePT

hydrAuliSk
grävmASkin

hjullAStAre

TiLLVAL  - vPrint snabb termoskrivare
 - Slip Printer punktmatrisskrivare
 - trådlös dataöverföring
 - ipotweb.com övervakning av nyttolaster
 - fjärrknappar

TiLLVAL  - vPrint snabb termoskrivare
 - Slip Printer punktmatrisskrivare
 - trådlös dataöverföring
 - ipotweb.com övervakning av nyttolaster
 - fjärrknappar

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

Kontaktfri
vägningszonsensor

tiltsensor, endast för 
validerade system

Sensor för stängd 
lastskopa, endast 
för validerade
system

Lastsensorer för att 
veta lyfttrycket

Bomsensor Stångsensor Spårsensor

Lastsensorer för att veta lyfttrycket
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alternativ för
totalberäkning med
tryckknapp

eller med pedal

ToTALTVikTberÄkning

mAteriAlhAnterAre Adt
ledAd
tippvAgn

TiLLVAL
  - vPrint snabb termoskrivare
 - Slip Printer punktmatrisskrivare
 - trådlös dataöverföring
 - ipotweb.com övervakning av nyttolaster
 - fjärrknappar

TiLLVAL
  - vPrint snabb termoskrivare
 - Slip Printer punktmatrisskrivare
 - trådlös dataöverföring
 - ipotweb.com övervakning av nyttolaster
 - fjärrknappar

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

Gr2 lastavkänningsblock

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

Lastlänk på bakaxlarna
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lhd
underjordSlAStAre

teleSkophAnterAre terränggående 
betongblAndAre

TiLLVAL
- vPrint snabb termoskrivare
- ipotweb.com övervakning av nyttolaster
- fjärrknappar

TiLLVAL
- vPrint snabb termoskrivare
- Slip Printer punktmatrisskrivare
- trådlös dataöverföring
- ipotweb.com övervakning av nyttolaster
- fjärrknappar

TiLLVAL 
- vPrint snabb termoskrivare
- Slip Printer punktmatrisskrivare
- trådlös dataöverföring
- ipotweb.com övervakning av nyttolaster
- fjärrknappar

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

Kontaktfri vägningszonsensor Kontaktfri vägningszonsensor

Kontaktfri vägningszonsensorLastsensorer för att 
veta lyfttrycket

Lastsensorer för att 
veta lyfttrycket

Lastsensorer för att 
veta lyfttrycket

armpositionssensor (tillval)
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gAffeltruck trAktor roll-on
roll-off

TiLLVAL 
- vPrint snabb termoskrivare
- Slip Printer punktmatrisskrivare
- trådlös dataöverföring
- ipotweb.com övervakning av nyttolaster
- fjärrknappar

TiLLVAL 
- vPrint snabb termoskrivare
- Slip Printer punktmatrisskrivare
- trådlös dataöverföring
- ipotweb.com övervakning av nyttolaster
- fjärrknappar

TiLLVAL 
- vPrint snabb termoskrivare
- Slip Printer punktmatrisskrivare
- trådlös dataöverföring
- ipotweb.com övervakning av nyttolaster
- fjärrknappar

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

helperX - millennium5 
instrumentering ombord

Kontaktfri vägningszonsensorKontaktfri vägningszonsensor

Lastsensorer för att 
veta lyfttrycket

Lastsensorer för att 
veta lyfttrycket

Vägningsdynor på lastfordonets 
chassi

Kopplingsdosa, kommandobox, 
pumpgrupp, säkringsdosa

Snabbkoppling för att enkelt 
koppla loss den främre armen 
från maskinen
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induStrier
VågAr Från Vei Är FördeLAkTigA ATT AnVÄndA inoM en MångFALd indUsTrier

inoM ALLA 

indUsTrier

dÄr LAsTer 

FörFLYTTAs

Är deT

AVgörAnde

ATT VeTA VikTen

eFTersoM dennA 

indikerAr den 

energi soM krÄVs 

För ATT FLYTTA 

LAsTen,

ViLkeT

besTÄMMer 

åTgÄrdens 

LönsAMHeT.

SAnd

gruS

Sten

SchAktning

jordbruk

återvinning

logiStik

AvfAll

biogAS

gruvdrift



“Vi Låter Dig beStämma vem soM är
indUstrinS ledAndE lEveranTör

aV FordonsburEn vägningsutrUsTnING!”

www.veigroup.com
info@veigroup.com

X5 BOOKLEt 03SV 06.06.13

VÄrldsomSPännAnDE nÄtverk
50 UTbildadE DiStributörEr i 50 LÄnDEr

TUsentalS inStAlleraDE sysTeM
kUNDSUPPort ocH utbildning På plats seDaN 1986


