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C80 Checkvåg
Teltek C80 levereras med en stor och tydlig 
presentationsskärm med touch-funktion för 
högsta bekvämlighet och flexibilitet. För att 
göra det ännu enklare har vi valt att 
använda oss av Windows som grund för 
vågens gränssnitt.

Detta gör att operatören genast känner igen 
arbetsmiljön och direkt kan sätta igång 
arbetet. Teltek har själva tagit fram 
gränssnittet för vågen och också här har
användarvänlighet och enkelhet varit 
ledorden.

Med Teltek C80 kan du använda upp till
fyra vågsystem som gemensamt styrs av
en presentationsskärm och programvara.
Detta möjliggör parallella vägningar i 
kombination med maximal överblick och 
kontroll. 

Teltek C80 bidrar till en jämn och enhetlig 
vikt på levererade produkter. Med hög 
noggranhet sorterar checkvågen ut 
produkter med fel vikt efter förinställda 
viktgränser. 

Vågen kan också, via tillbehörsprogram, 
styra fyllningsmaskiner och därmed på 
egen hand justera produktvikterna till 
valda värden. 

Genom att ansluta en etikettapplikator får 
du en komplett utrustning för variabel, 
viktberoende prismärkning. Teltek C80 
byggs alltid på ett stativ och elektronik-
skåp av rostfritt stål för att hålla högsta 
möjliga hygienklass. 

Vågens höjd är lätt att anpassa till 
anslutande transportörer eller maskiner då 
stativet är justerbart i höjdled. 
Stativet är utformat med höga ben för att 
underlätta städning och har fästöglor för 
fastsättning i golvet. 

Transportörerna tillverkas av eloxerad 
aluminium eller som tillval i rostfritt stål och 
drivs av borstlösa DC-motorer med 
varvtalsreglering. 

Välj att spara statistikrapporter som PDF,
för Excel eller skriv ut rapporten direkt på 
en skrivare. Teltek C80 är typgodkänd 
enligt MID av SP och ger därmed 
möjlighet till e-märkt produktion.



•  Windows™
•  15” pekskärm
•  Avancerad statistik
•  Upp till 500 produkter per bana
•  Kan kombineras med metalldetektor
•  Flexibel huvudbild med multifunktion
•  Transportörer i aluminium eller rostfritt
•  Upp till fyra vågsystem per presentationsenhet
•  Kan veriferas i enlighet med MID.

Vågens dimensioner anpassas efter era önskemål
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