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AVANCERAD NIVÅ vägning på maskinen för övervakning 
av produktion, hantering och försäljning.
ENKEL ATT ANVÄNDA, KRAFTFULL, ROBUST OCH 
CERTIFIERAD INOM REGLERAD MÄTTEKNIK.

Anslutning till MOLNET är huvudfunktionen och 
erbjuder en erfarenhet utöver det vanliga.

KOMPLETT UTAN RIVALER
eftersom den trots sina små mått innehåller allt du behöver, 
ingångar, utgångar, skrivare, USB- och MOLN-anslutning, 
en omfattande databas som innehåller dina lastdata och en 
mycket ljusstark skärm.

Tack vare sin enkla användning kan den integreras i 
din VERKSAMHET, som stenbrytning, gruvdrift, logistik, 
containerhantering, och ger dig den bästa erfarenheten av 
nyttolasthantering och MOLN-kommunikation.

Om du letar efter en AVANCERAD NIVÅ-produkt för vägning på 
din lastmaskin, ger HELPERX dig den bästa erfarenheten för 
din last- och produktionshantering.

AVANCERAD NIVÅ

MAXIMAL FÖRENKLING
för att minimera de externa komponenterna. Säkra 
anslutningar och skyddad för de mest krävande förhållandena 
har den fått internationella prestigefyllda certifieringar.

Den mekaniska knappsatsen med intuitiva knappar gör att 
du kan använda den även med handskar och enkelt redigera 
innehållet. Skärmknapparna förändras beroende på vilken 
funktion du utför och är intuitivt utformade för att göra 
navigeringen smidig och bekväm.

strömförsörjning 9÷36Vdc

arbetstemperatur -40÷+80°C

stötar 40G

enhets-/givarskydd IP54/IP67

storlek 150x204x68

färgskärm HD

max. kapacitet (kg) obegränsad

mätfel – inte applikationsspecifikt 0÷1%

godkänd för försäljning till tredje part ja

skrivarport ja

modemport ja

tippningsomkopplare ja

fjärrknappar ja

specifikationer

ENKEL
i sitt koncept. Modulbaserad för att du ska kunna uppdatera 
den efter dina yrkesmässiga behov.

SNABB
under navigeringen lämnar den inget utrymme för tveksamheter, 
eftersom den följs av experter som vet hur man lyssnar och 
levererar en produkt som blir din bästa bundsförvant.

KRAFTFULL
i hanteringen av dina last- och hanteringsdata, blir den en 
idealisk hjälp som du inte längre kan vara utan.

ANVÄNDARVÄNLIG
den följer dina tankar, dina behov, ditt arbete på sitt språk, och 
ger dig ett exceptionellt resultat, eftersom den är skapad för 
användare som du.

GODKÄNNANDEN
BORGAR FÖR ÖVERLÄGSEN KVALITET

REGLERAD
MÄTTEKNIK

MASKINDIREKTIVET

SALT, FUKTIGHET TEMPERATUR VIBRATIONER

DAMM



AVANCERAD NIVÅ
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produktionsövervakning stor

recept-/blandningshantering stor

multitasking (samtidiga laster)
lastfordon - tråg - kross - lager

stor

lastoperationer full datahantering
kund - destination - fordons-ID - med mera ...

stor

mottagning av arbetsorder ja

molnanslutning
ipotweb.com

ja

nedladdning av lastningsfil (.csv) ja

navigering enligt användningsområde
stenbrytning - gruvdrift - containrar - logistik

ja

datahanteringsfiler trådlös mottagning ja

datahantering kapacitet
NÖJ DIG INTE MED MINDRE

VARFÖR DU BEHÖVER DEN
 Hög precision och validerad (godkänd för försäljning till 
tredje part)

 Undvik överlastavgifter genom att lasta rätt från början, 
och sänk transportkostnaderna genom att undvika underlast

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

 Reducera genomloppstider vid vägningsbryggan

 Spåra lastningseffektiviteten genom överföring av USB-
data utan extra kostnad eller med trådlös anslutning till molnet

 Heltäckande hantering av nyttolastprocessen, med 
utskrift av leveranssedlar och överföring av data till 
faktureringssystemet i realtid med trådlös mobiltelefonteknik

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

 Produktionsanläggningen kan lastas och sedan tillfälligt 
skjutas upp för att lasta lastfordon. Systemet kan hantera flera 
lastningsuppgifter samtidigt (multitasking)

 Synkronisera vågen med arbetsorder

 Världsomspännande fabriksutbildad support

 3 års garanti, bäst i branschen

DITT FÖRETAG
VÄLJER VAD SOM ÄR BÄST

FÖR DIN VERKSAMHET

 OPTIMAL LASTNING
 PRODUKTIONSÖVERVAKNING
 HANTERING AV STORA LASTER
 TRÅDLÖS HANTERING AV ARBETSORDER
 DATAHANTERING TRÅDLÖS UPPLADDNING

auto - tillägg ja

tip off ja

kalibrering av fler verktyg 10

t/ton - kg/lb viktomvandling ja

auto - spänning på ja

auto - avstängning ja

auto - viloläge ja

förar-ID inloggning ja

flerval - språk ja

kostnadsfri programvaruuppdatering ja

huvudfunktioner

MINIMERA OSÄKERHETER VID LASTNING
Installationen av noggranna och lättanvända 
vägningslösningar på maskinerna och nyttolasthantering 
ger speditörer möjlighet att kontrollera de transporterade 
lasterna och sänka transportkostnaderna samtidigt som 
produktiviteten förbättras.

BRANSCHFÖRDEL
INOM ALLA INDUSTRIER DÄR LASTER TRANSPORTERAS 
ÄR DET AVGÖRANDE ATT KÄNNA TILL VIKTEN, EFTERSOM 
DENNA INDIKERAR DEN ENERGI SOM KRÄVS FÖR 
ATT FLYTTA LASTEN, VILKET BESTÄMMER ARBETETS 
LÖNSAMHET.
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DU VÄLJER DEN SÅ FORT DU SER DEN
eftersom du får vad du behöver med ett extremt enkelt och 
intuitivt navigeringsgränssnitt. Den iögonfallande skärmen 
syns tydligt även i kraftigt ljus och visar alltid den information 
du behöver på ett tydligt och enkelt sätt.
Om du letar efter en INGÅNGSNIVÅ-produkt för vägning på din 
lastmaskin, ger MILLENNIUM5 dig den bästa erfarenheten för 
din produktionshantering.

INGÅNGSNIVÅ

MAXIMAL FÖRENKLING
för att minimera de externa komponenterna. Säkra 
anslutningar och skyddad för de mest krävande förhållandena 
har den fått internationella prestigefyllda certifieringar.
Den mekaniska knappsatsen med intuitiva knappar gör att 
du kan använda den även med handskar och enkelt redigera 
innehållet. Skärmknapparna förändras beroende på vilken 
funktion du utför och är intuitivt utformade för att göra 
navigeringen smidig och bekväm.

strömförsörjning 9÷36Vdc

arbetstemperatur -40÷+80°C

stötar 40G

enhets-/givarskydd IP54/IP67

storlek 150x204x68

färgskärm HD

max. kapacitet (kg) obegränsad

mätfel – inte applikationsspecifikt 0÷1%

godkänd för försäljning till tredje part ja

skrivarport ja

modemport nej

tippningsomkopplare nej

fjärrknappar nej

specifikationer

ENKEL
i sitt koncept. Modulbaserad för att du ska kunna uppdatera 
den efter dina yrkesmässiga behov.

SNABB
under navigeringen lämnar den inget utrymme för tveksamheter, 
eftersom den följs av experter som vet hur man lyssnar och 
levererar en produkt som blir din bästa bundsförvant.

ANVÄNDARVÄNLIG
den följer dina tankar, dina behov, ditt arbete på sitt språk, och 
ger dig ett exceptionellt resultat, eftersom den är skapad för 
användare som du.

INGÅNGSNIVÅ-vägning på maskinen för 
produktionsövervakning och optimal lastning.
ENKEL ATT ANVÄNDA, ROBUST OCH CERTIFIERAD INOM 
REGLERAD MÄTTEKNIK.

Dess enkla användning gör den oöverträffad 
vid hanterings- och lastningsarbeten.

GODKÄNNANDEN
BORGAR FÖR ÖVERLÄGSEN KVALITET

REGLERAD
MÄTTEKNIK

MASKINDIREKTIVET

SALT, FUKTIGHET TEMPERATUR VIBRATIONER

DAMM



INGÅNGSNIVÅ
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produktionsövervakning liten

recept-/blandningshantering mycket 
liten

multitasking (samtidiga laster)
lastfordon - tråg - kross - lager

liten

lastoperationer full datahantering
kund - destination - fordons-ID - med mera ...

nej

mottagning av arbetsorder nej

molnanslutning
ipotweb.com

ja

nedladdning av lastningsfil (.csv) ja

navigering enligt användningsområde
stenbrytning - gruvdrift - containrar - logistik

nej

datahanteringsfiler trådlös mottagning nej

datahantering kapacitet
NÖJ DIG INTE MED MINDRE

VARFÖR DU BEHÖVER DEN
 Hög precision och validerad (godkänd för försäljning till 
tredje part)

 Undvik överlastavgifter genom att lasta rätt från början, 
och sänk transportkostnaderna genom att undvika underlast

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

 Reducera genomloppstider vid vägningsbryggan

 Spåra lastningseffektiviteten genom överföring av USB-
data utan extra kostnad eller med trådlös anslutning till molnet

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

 Produktionsanläggningen kan lastas och sedan tillfälligt 
skjutas upp för att lasta lastfordon. Systemet kan hantera flera 
lastningsuppgifter samtidigt (multitasking)

 Världsomspännande fabriksutbildad support

 3 års garanti, bäst i branschen

DITT FÖRETAG
VÄLJER VAD SOM ÄR BÄST

FÖR DIN VERKSAMHET

 OPTIMAL LASTNING
 PRODUKTIONSÖVERVAKNING
 HANTERING AV SMÅ LASTER

auto - tillägg ja

tip off ja

kalibrering av fler verktyg 5

t/ton - kg/lb viktomvandling ja

auto - spänning på ja

auto - avstängning ja

auto - viloläge ja

förar-ID inloggning ja

flerval - språk ja

kostnadsfri programvaruuppdatering ja

huvudfunktioner

MINIMERA OSÄKERHETER VID LASTNING
Installationen av noggranna och lättanvända 
vägningslösningar på maskinerna och nyttolasthantering 
ger speditörer möjlighet att kontrollera de transporterade 
lasterna och sänka transportkostnaderna samtidigt som 
produktiviteten förbättras.

BRANSCHFÖRDEL
INOM ALLA INDUSTRIER DÄR LASTER TRANSPORTERAS 
ÄR DET AVGÖRANDE ATT KÄNNA TILL VIKTEN, EFTERSOM 
DENNA INDIKERAR DEN ENERGI SOM KRÄVS FÖR 
ATT FLYTTA LASTEN, VILKET BESTÄMMER ARBETETS 
LÖNSAMHET.
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DEN INSPIRERAR DIG ATT GÅ LÄNGRE
eftersom när du använder den för dina begränsade 
viktbehov, kommer du att upptäcka det extremt enkla 
navigeringsgränssnittet och du kommer att inse hur du kan 
avancera inom hanteringen av transporterade laster och 
kommer därför att vilja uppgradera till den mest avancerade 
produkten. Den iögonfallande skärmen syns tydligt även i 
kraftigt ljus och visar alltid den information du behöver på ett 
tydligt och enkelt sätt.
Om du har en lastmaskin med begränsade mått och du endast 
är intresserad av vikten på lasten, uppfyller HelperM dina 
behov.

BEGRÄNSAD NIVÅ

MAXIMAL FÖRENKLING
för att minimera de externa komponenterna. Säkra 
anslutningar och skyddad för de mest krävande förhållandena 
har den fått internationella prestigefyllda certifieringar.

Den mekaniska knappsatsen med intuitiva knappar gör att 
du kan använda den även med handskar och enkelt redigera 
innehållet. Skärmknapparna förändras beroende på vilken 
funktion du utför och är intuitivt utformade för att göra 
navigeringen smidig och bekväm.

strömförsörjning 9÷36Vdc

arbetstemperatur -40÷+80°C

stötar 40G

enhets-/givarskydd IP54/IP67

storlek 150x204x68

färgskärm HD

max. kapacitet (kg) 6000

mätfel – inte applikationsspecifikt 0÷1%

godkänd för försäljning till tredje part nej

skrivarport ja

modemport nej

tippningsomkopplare nej

fjärrknappar nej

specifikationer

ENKEL
i sitt koncept. Modulbaserad för att du ska kunna uppdatera 
den efter dina yrkesmässiga behov.

SNABB
under navigeringen lämnar den inget utrymme för tveksamheter, 
eftersom den följs av experter som vet hur man lyssnar och 
levererar en produkt som blir din bästa bundsförvant.

ANVÄNDARVÄNLIG
den följer dina tankar, dina behov, ditt arbete på sitt språk, och 
ger dig ett exceptionellt resultat, eftersom den är skapad för 
användare som du.

BEGRÄNSAD NIVÅ vägning på maskinen för säkerhet 
med optimal lastning.
ENKEL ATT ANVÄNDA, ROBUST OCH GRUNDLÄGGANDE. 
Dess enkla användning och konstruktion gör den 

värdefull i de applikationer där det är 
viktigt att känna till vikten under 

produkthanteringen.
INTE

TILLGÄNGLIG

GODKÄNNANDEN
BORGAR FÖR ÖVERLÄGSEN KVALITET

REGLERAD
MÄTTEKNIK

MASKINDIREKTIVET

SALT, FUKTIGHET TEMPERATUR VIBRATIONER

DAMM



BEGRÄNSAD NIVÅ
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NÖJ DIG INTE MED MINDRE
VARFÖR DU BEHÖVER DEN

 Hög precision

 Undvik överlastavgifter genom att lasta rätt från början, 
och sänk transportkostnaderna genom att undvika underlast

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

 Reducera genomloppstider vid vägningsbryggan

 Spåra lastningseffektiviteten med överföring av USB-data 
utan extra kostnad

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

 Produktionsanläggningen kan lastas och sedan tillfälligt 
skjutas upp för att lasta lastfordon. Systemet kan hantera flera 
lastningsuppgifter samtidigt (multitasking)

 Världsomspännande fabriksutbildad support

 3 års garanti, bäst i branschen

DITT FÖRETAG
VÄLJER VAD SOM ÄR BÄST

FÖR DIN VERKSAMHET

 OPTIMAL LASTNING
 PRODUKTIONSÖVERVAKNING

MINIMERA OSÄKERHETER VID LASTNING
Installationen av noggranna och lättanvända 
vägningslösningar på maskinerna och nyttolasthantering 
ger speditörer möjlighet att kontrollera de transporterade 
lasterna och sänka transportkostnaderna samtidigt som 
produktiviteten förbättras.

BRANSCHFÖRDEL
INOM ALLA INDUSTRIER DÄR LASTER TRANSPORTERAS 
ÄR DET AVGÖRANDE ATT KÄNNA TILL VIKTEN, EFTERSOM 
DENNA INDIKERAR DEN ENERGI SOM KRÄVS FÖR 
ATT FLYTTA LASTEN, VILKET BESTÄMMER ARBETETS 
LÖNSAMHET.

auto - tillägg ja

tip off ja

kalibrering av fler verktyg 5

t/ton - kg/lb viktomvandling ja

auto - spänning på ja

auto - avstängning ja

auto - viloläge ja

förar-ID inloggning ja

flerval - språk ja

kostnadsfri programvaruuppdatering ja

huvudfunktioner

produktionsövervakning mycket 
liten

recept-/blandningshantering mycket 
liten

multitasking (samtidiga laster)
lastfordon - tråg - kross - lager

mycket 
liten

lastoperationer full datahantering
kund - destination - fordons-ID - med mera ...

nej

mottagning av arbetsorder nej

molnanslutning
ipotweb.com

ja

nedladdning av lastningsfil (.csv) ja

navigering enligt användningsområde
stenbrytning - gruvdrift - containrar - logistik

nej

datahanteringsfiler trådlös mottagning nej

datahantering kapacitet
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OM DU PRÖVAR DEN,
KAN DU INTE LÄNGRE VARA UTAN

eftersom den trots sina små mått innehåller allt du behöver, 
ingångar, utgångar, skrivare, USB- och MOLN-anslutning, 
en omfattande databas som innehåller dina lastdata och en 
mycket ljusstark skärm.

Vid grävningsarbeten och gruvdrift gör den det möjligt att få 
veta vikten på lasterna som flyttas med grävmaskinen på ett 
mycket enkelt sätt, på platser där det annars inte skulle vara 
möjligt, och på så sätt undvika överlast.

Om du letar efter en AVANCERAD NINÅ-produkt för vägning 
på din grävmaskin, ger HELPERXE dig den bästa erfarenheten 
för dina lastoperationer, produktion, hantering och MOLN-
kommunikation.

GRÄVMASKINSVÄGNING

MAXIMAL FÖRENKLING
för att minimera de externa komponenterna med säkra 
anslutningar och skyddad för de mest krävande miljöerna. 
Den mekaniska knappsatsen med intuitiva knappar gör att 
du kan använda den även med handskar och enkelt redigera 
innehållet. Skärmknapparna förändras beroende på vilken 
funktion du utför och är intuitivt utformade för att göra 
navigeringen smidig och bekväm.

strömförsörjning 9÷36Vdc

arbetstemperatur -40÷+80°C

stötar 40G

enhets-/givarskydd IP54/IP67

storlek 150x204x68

färgskärm HD

max. kapacitet (kg) obegränsad

mätfel – inte applikationsspecifikt 0÷2%

godkänd för försäljning till tredje part nej

skrivarport ja

modemport ja

tippningsomkopplare nej

fjärrknappar ja

specifikationer

ENKEL
i sitt koncept. Modulbaserad för att du ska kunna uppdatera 
den efter dina yrkesmässiga behov.

SNABB
under navigeringen lämnar den inget utrymme för tveksamheter, 
eftersom den följs av experter som vet hur man lyssnar och 
levererar en produkt som blir din bästa bundsförvant.

KRAFTFULL
i hanteringen av dina last- och hanteringsdata, blir den en 
idealisk hjälp som du inte längre kan vara utan.

ANVÄNDARVÄNLIG
den följer dina tankar, dina behov, ditt arbete på sitt språk, och 
ger dig ett exceptionellt resultat, eftersom den är skapad för 
användare som du.

AVANCERAD NIVÅ-vägning på GRÄVMASKINEN för 
övervakning av produktion, hantering och försäljning. 
ENKEL ATT ANVÄNDA, KRAFTFULL, ROBUST OCH 
INTUITIV beräknar den dynamiskt positionen för 

armarna, skopan och grävmaskinens lutning.
Anslutningen till MOLNET är 

huvudfunktionen, vilket ger en unik 
övervakning av lastvikthanteringen.

AVANCERAD NIVÅ

INTE
TILLGÄNGLIG

GODKÄNNANDEN
BORGAR FÖR ÖVERLÄGSEN KVALITET

REGLERAD
MÄTTEKNIK

MASKINDIREKTIVET

SALT, FUKTIGHET TEMPERATUR VIBRATIONER

DAMM



GRÄVMASKINSVÄGNING
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produktionsövervakning stor

recept-/blandningshantering stor

multitasking (samtidiga laster)
lastfordon - tråg - kross - lager

stor

lastoperationer full datahantering
kund - destination - fordons-ID - med mera ...

stor

mottagning av arbetsorder ja

molnanslutning
ipotweb.com

ja

nedladdning av lastningsfil (.csv) ja

navigering enligt användningsområde
stenbrytning - gruvdrift - containrar - logistik

nej

datahanteringsfiler trådlös mottagning ja

datahantering kapacitet
NÖJ DIG INTE MED MINDRE

VARFÖR DU BEHÖVER DEN
 Undvik överlastavgifter genom att lasta rätt från början, 
och sänk transportkostnaderna genom att undvika underlast

 Reducera genomloppstider vid vägningsbryggan

 Spåra lastningseffektiviteten genom överföring av USB-
data utan extra kostnad eller med trådlös anslutning till molnet

 Heltäckande hantering av nyttolastprocessen, med 
utskrift av leveranssedlar och överföring av data till 
faktureringssystemet i realtid med trådlös mobiltelefonteknik

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

 Produktionsanläggningen kan lastas och sedan tillfälligt 
skjutas upp för att lasta lastfordon. Systemet kan hantera flera 
lastningsuppgifter samtidigt (multitasking)

 Synkronisera vågen med arbetsorder

 Världsomspännande fabriksutbildad support

 3 års garanti, bäst i branschen

DITT FÖRETAG
VÄLJER VAD SOM ÄR BÄST

FÖR DIN VERKSAMHET

 OPTIMAL LASTNING
 PRODUKTIONSÖVERVAKNING
 HANTERING AV STORA LASTER
 TRÅDLÖS HANTERING AV ARBETSORDER
 DATAHANTERING TRÅDLÖS UPPLADDNING

auto - tillägg ja

tip off nej

kalibrering av fler verktyg 10

t/ton - kg/lb viktomvandling ja

auto - spänning på ja

auto - avstängning ja

auto - viloläge ja

förar-ID inloggning ja

flerval - språk ja

kostnadsfri programvaruuppdatering ja

huvudfunktioner

MINIMERA OSÄKERHETER VID LASTNING
Installationen av noggranna och lättanvända 
vägningslösningar på maskinerna och nyttolasthantering 
ger speditörer möjlighet att kontrollera de transporterade 
lasterna och sänka transportkostnaderna samtidigt som 
produktiviteten förbättras.

BRANSCHFÖRDEL
INOM ALLA INDUSTRIER DÄR LASTER TRANSPORTERAS 
ÄR DET AVGÖRANDE ATT KÄNNA TILL VIKTEN, EFTERSOM 
DENNA INDIKERAR DEN ENERGI SOM KRÄVS FÖR 
ATT FLYTTA LASTEN, VILKET BESTÄMMER ARBETETS 
LÖNSAMHET.

ENKEL INSTALLATION
Den integrerade Can-bussen gör det enkelt att ansluta alla 
givare, vilket minskar kabeldragningen vid installationen. 
Den modulbaserade konstruktionen gör det möjligt att efter 
behov ändra de funktioner som tilldelats portarna, vilket ökar 
användningsmöjligheterna.

AVANCERAD NIVÅ
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LITEN OCH ERGONOMISK skrivaren i maskinen är 
framtagen för att integreras under instrumentpanelen 
för en effektiv ergonomi och praktisk användning. 
Utskriften sker på en termopappersrulle som är effektiv 
vid låga temperaturer och tidsbeständig enligt 

gällande föreskrifter.

DATAHANTERING

INTEGRERING
I ENHETEN

EXTREMT KOMPAKT
termiska höghastighetsutskrifter, 
monterad under anordningen för att 
skapa en enda, integrerad enhet eller 
installerad som en separat enhet.
MYCKET ROBUST, BEPRÖVAD GENOM 
TUSENTALS INSTALLATIONER

DATAHANTERING ÄR 
EN INTEGRERAD DEL AV DIN 

SMARTA WEBBPLATS
För detta behöver du en erfaren partner som inte bara 
kan erbjuda en PRODUKT, utan en komplett LÖSNING. 
Vi har lång erfarenhet av din verksamhet och kan därför 
analysera dina behov och föreslå en förbättring av det 
resultat du letar efter.

produktion efter produkt
totalsumma – från datum till datum

ja ja ja ja

lastsedel
kund - lastfordon - destination - transportör - ...

ja nej nej ja

lastoperation efter kund ja ja nej ja

lastrapport - totalt efter
produkt och lastfordon - kund

ja nej nej ja

dagliga fordonslaster på tippvagnar
totalt - antal körningar

nej ja nej nej

enhetskonfiguration ja ja ja ja

strömförsörjning 8÷42Vdc

arbetstemperatur -20÷+70°C

utskriftshastighet 30mm/s

pappersrullens storlek (bredd x diameter) 57x50mm

papperstyp termopapper

skrivarens storlek (bredd x djup x höjd) 150x128x76

antal kopior obegränsat

genomsnittligt antal sedlar på en pappersrulle
vid utskrift av all lastinformation

180

specifikationer

LEVERANSSEDLAR
SKRIV UT DINA LASTDATA I MASKINEN

GENERERA RAPPORTER
KONTROLLERA DE TRANSPORTERADE

PRODUKTERNA FÖR EN BÄTTRE ANALYS

ENHETSKONFIGURATION
SKRIV UT KONFIGURATIONEN OCH
KALIBRERINGEN FÖR DIAGNOSTIK

UTSKRIFT

utskriftsformat
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UTSKRIFT

SLIP PRINTER
SLIP PRINTER GENERERAR 3 KOPIOR 

av leveranssedlar i ett genomslagspapper med förtryckt 
huvud.

strömförsörjning 24Vdc ±10%

arbetstemperatur +5÷+40°C

utskriftshastighet 2mm/s

utskriftsbredd 80mm

utskriftslängd inte begränsad

utskriftsstart (uppifrån) 40mm

pappersbredd (normal) 105mm

papperstyp (3 skikt) genomslagspapper
med normal 

tryckkänslighet

utskriftssätt nålmatris

skrivarens storlek (bredd x djup x höjd) 180x191x102

specifikationer

LOGO

VÄGNINGSDATA 
UTSKRIFTSOMRÅDE

LOGO

SLIP PRINTER
SEDEL MED TRYCKT LOGO

den övre och nedre färglogon kan förtryckas 
på sedeln för företag som lägger vikt vid det 

visuella intrycket.

produktion efter produkt (vprint-format)
totalsumma – från datum till datum

ja ja nej ja

lastsedel (slip printer-format)
kund - lastfordon - destination - transportör - ...

ja nej nej ja

lastoperation efter kund
(vprint-format)

ja ja nej ja

lastrapport - totalt efter (vprint-format)
produkt och lastfordon - kund  

ja nej nej ja

dagliga fordonslaster på tippvagnar (vprint-format)
totalt - antal körningar

nej ja nej nej

enhetskonfiguration (vprint-format) ja ja nej ja

NÄR EN SIGNATUR
GÖR SKILLNAD

SLIP PRINTER för tillfällen när en signatur krävs på flera 
kopior.

utskriftsformat

FÖRETAGETS VISUELLA
INTRYCK

TRYCKTA FÄRGLOGOR
Om du vill ha leveranssedlar som gör ett visuellt intryck, 
är SLIP PRINTER ditt val.
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PRODUKTIONSRAPPORTER
KONTROLLERA DE TRANSPORTERADE

PRODUKTERNA FÖR EN 

BÄTTRE ANALYS
FÖRSÄLJNINGSRAPPORT

SE DIN LASTVOLYM

EFTER KUND

ANSLUTNING
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, 

följa ditt lager, säljanalyser och 
maskinproduktivitet i realtid. Med 

ipotweb.com länkas produktion och 
försäljning till faktureringen, vilket i hög grad minskar 
tiden för administrativ registrering.

NYTTOLASTÖVERVAKNING
DINA FJÄRRVERKTYG GER
EFFEKTIVITET TILL
DIN VERKSAMHET

övervakar dina lastplatser var du än befinner dig, från din 
surfplatta, smarttelefon eller dator.  

DU ÖNSKADE ETT MOLN, VI SKAPADE 
IPOTWEB.COM

ARBETSORDER
FRÅN MOLNET TILL DIN MASKIN

SKAPAR ARBETSKVALITET

PDF lastningsrapporter hantering av olika lastningsplatser

Excel-lastningsrapporter skickas med e-post hantering av recept och blandningar

hantering av maskinproduktion vidarebefordra FTP-data

indata för lastorder
nedladdade till din maskin

vidarebefordra – ta emot HTTP-data

ipotweb-funktioner

DATAHANTERING ÄR 
EN INTEGRERAD DEL AV DIN 

SMARTA WEBBPLATS
För detta behöver du en erfaren partner som inte bara 
kan erbjuda en PRODUKT, utan en komplett LÖSNING. 
Vi har lång erfarenhet av din verksamhet och kan därför 
analysera dina behov och föreslå en förbättring av det 
resultat du letar efter.
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SYNKRONISERING

TRACKWEIGHT
MOBILMODEM

med globala SIM-kort får du unika prestanda via 
nätverk, och växlar mellan dem för att hitta den bästa 
överföringshastigheten.

SYNKRONISERING
AV DIN SMARTA WEBBPLATS

du kan följa din maskins rörelser genom TRACKWEIGHT 
för mobilanslutning eller VORTEX WiFi för direkt 
anslutning till ditt interna nätverk eller RFLink för en 
radiolänk till platser utan täckning. Du får tillgång till 
dina vägningsdata på det mest bekväma och enkla 
sättet genom IPOTWEB CLOUD, för att du alltid ska 
känna till utvinningen och försäljningstrenden för dina 
anläggningar.
SYNKRONISERING är förutsättningen för DIN SMARTA 
WEBBPLATS.

ANSLUTER DIN MASKIN TILL WEBBPLATSENS
WIFI-NÄTVERK

IPOTWEB.COM
DIN WEBBPLATSSPEGEL

eftersom IPOTWEB.COM samlar in lastningsplatsens 
produktrörelser med dina anslutna maskiner och 
presenterar dem som underlag för analys och 
beslutsfattande.

DIN MASKIN ANSLUTEN TILL MOLNET
OCH SKYDDAD I ETT VIRTUELLT STÄNGSEL

OAVSETT VAR DEN ÄR

FÖR WEBBPLATSER UTAN WIFI- OCH MOBILTÄCKNING

OMEDELBART FILTRERADE DATA
FÖR TYDLIGA ÅTGÄRDER

INGEN TRÅDLÖS ANSLUTNING? LADDA UPP LASTNINGSDATA 
TILL IPOTWEB CLOUD MED ETT USB-MINNE ELLER ÖPPNA DEN 

FÄRDIGA FILEN SOM ÄR SPARAD PÅ ENHETEN

FÖRAREN FÅR PDF-LASTNINGSSEDELN  
FÖR SIGNERING.

IPOTWEB BESTÄMMER VAR DEN SKA 
LAGRAS
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APPLIKATIONER

DÄR VÅR ERFARENHET 
HAR LETT TILL ÖVERLÄGSEN

KVALITET
Våra produkter kan installeras på maskiner inom en 
mängd branscher. I varje bransch erbjuder våra produkter 
en överlägsen noggrannhet för en bättre optimering av 
dina lastoperationer, produktionsprocesser, säljanalyser, 
uppdateringar av inventarier, lastoptimering och 
lastningsmaskinernas produktivitet.

APPLIKATIONER
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APPLIKATIONER

L
ore

VÅRA PRODUKTER  
ÄR SLITSTARKA

OCH KONSTRUERADE
FÖR ATT HÅLLA

Våra produkter installeras av utbildad personal, vilket 
säkerställer en perfekt anpassning till dina maskiner, eller 
också kan de installeras av din egen personal, eftersom 
de är så enkla att installera. VEI:s lokala support står alltid 
till din tjänst om du behöver hjälp. Varje produkt kan lätt 
flyttas från en maskin till en annan maskin av samma typ, 
är robusta och KONSTRUERADE FÖR ATT HÅLLA.



PASSIONEN
UTVECKLAS

TILL INNOVATION
Vi uppfattar innovation som en utvecklingsprocess 
som involverar alla handlingar och efterföljande 
tankar
Vi omsätter innovation till konkreta val 
som syftar till att förenkla användningen 
av den teknik vi erbjuder

ÅTGÄRDER
INOM

VERKSAMHETEN
Vi fokuserar på den dagliga verksamheten för att göra 
den innovativ, konfliktfri och öppen för förändringar 
och göra företaget till en enhet utan barriärer där alla 
kan realisera sin egen motivation
Skapa proaktiv kommunikation som en 
syntes av en relation under utveckling

VÅR VERKSAMHET
HAR VUXIT TILL  

HELA VÄRLDEN
Sedan 1986, när vi började vår verksamhet på 
vår bakgård, har vi inlett ett samarbete med 
hundratals människor som bildar en grupp av 
yrkesmänniskor som brinner för produkten 
och som skapar hållbara relationer, vilket är 
det mest värdefulla. Tusentals kunder har 
upplevt våra produkter och vi har tagit hänsyn 
till deras behov och deras sätt att arbeta för att 
förbättra våra produkter, så att de blir de mest 
eftertraktade över hela världen.

VEIGROUP.COM

VÅR STYRKAVÅR STYRKA

INRIKTADE PÅ
ATT GÖRA

DIG NÖJD
Summeras till de sista detaljerna i konceptet för en 
produkt som blir din, eftersom den skapats med din 
verksamhet som utgångspunkt
Vi är inriktade på att uppfylla dina behov 
genom att analysera hur vi kan erbjuda 
dig en idealisk lösning

KREATIVA
IDÉER I RÖRELSE

FÖR DAGLIGT ARBETE
Föreslår produkter som har sitt ursprung i kreativa 
idéer för att lösa komplicerade behov, och projicera 
dem in i den framtid som produkten kommer att 
förändra
Vi lyssnar på dina behov och omvandlar 
dem till innovativa lösningar som 
integreras in i din dagliga verksamhet
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