
DODAVATEL ŘEŠENÍ V OBLASTI VÁŽENÍ
Jsme dodavatelem vysoce kvalitních vah a vážicích systémů do všech 
průmyslových odvětví, obchodů, pro gastronomické provozy, laboratoře, 
lékařské ambulance, nemocnice, sklady i kanceláře.

Dále dodáváme řešení pro komplexní řízení výroby MES a skladů WMS prostřednictvím 
vlastního modulárního systému NETTOControl - bezpapírové řízení podniku od nákupu 
surovin až po expedici a to od jednoduchých až po složitější aplikace.

Od roku 1992 konstruujeme, vyrábíme, instalujeme a servisujeme váhy, vyvíjíme 
vlastní systémy a řešení v oblasti vážení. Uvádíme váhy na trh metodou posouzení 
shody výrobcem modul D (alternativa EU ověření ČMI) a poskytujeme služby 
akreditované kalibrační laboratoře.

Jsme Vám k dispozici jak v Praze 3, tak prostřednictvím sítě regionálních servisních a prodejních středisek po celé ČR a SR.

ústředna 
+420 271 001 850
info@vahyNetto.cz
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obchodní oddělení
servis a podpora 
kalibrační laboratoř

+420 271 001 877
+420 271 001 870 
+420 271 001 871

NETTO Electronics s.r.o.

Malešická 2777/45a
130 00 Praha 3, CZ 
www.vahyNetto.cz

Expedice od váhy
nájezdová váha NETTO FBS.01 
Vážení dle objednávek, záznam, tisk 
a archivace dat z vážícího pracoviště

·  Cejchuschopné provedení OIML Třída III
·  Snadno přemístitelná robustní nerezová váha
·  Krytí IP 68
·  Jednoduché a uživatelsky přehledné
·  Ekonomické a nenáročné na prostor 

(rozměr vážicí platformy 660x420x25 mm)
·  Vážení stohovatelných přepravek na vozíku
·  Eliminace chybovosti obsluhy
·  Přenos dat do stávajícího podnikového IS
·  Ukládání navážených dat s následným tiskem 

etikety na přepravku nebo na obal
·  Export výstupních dat, archivace pořízených dat
·  Snadná obsluha pomocí snímače čárových kódů



4) Tiskárna etiket GODEX G500
•    Termotransferový tisk čárových kódů, textů a grafiky
•   Šíře tisku 108 mm, rychlost až 127 mm/s
•   Možnost umístění do nerezové skříně s vyhříváním a 

vyklápěcím mechanismem s krytím IP65

5) Snímač čárových kódů
Vážicí pracoviště lze vybavit snímacím zařízením 
čárového kódu s přímým kabelem (200 cm) nebo 
Bluetooth (dosah až do 30 m) a s možností umístění do 
skříně s vyhříváním a krytím IP65.

6) Další komponenty sestavy
•    Držák digitálního indikátoru
•    Nerezový stojan na zem s uchycením digitálního 

indikátoru, tiskárny a snímače č.k., skříně s 
vyhříváním a krytím IP 65

Cejchuschopná nájezdová váha NETTO FBS.01 s připojeným digitálním indikátorem 
SOEHNLE Professional 30xx jsou vhodné pro vychystávání objednávek do stohovatelných 
přepravek na transportním vozíku.
Díky možnosti připojení na systém NETTO DataPoint (modul EXPEDICE) 
lze sledovat a zpracovávat data z vážního pracoviště bez zdlouhavé přípravy.
Další možností toho vážicího pracoviště je připojení tiskárny 
GODEX G500 s následným tiskem etikety a ruční aplikací na 
danou přepravku a připojení snímače čárových kódů pro 
jednodušší výběr požadovaného (objednaného) zboží.
Možnost připojení druhého vážicího můstku pro vážení objemnějších 
objednávek (paletová, podlahová nebo visutá váha).
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VÁŽENÍ DLE OBJEDNÁVEK, ZÁZNAM, TISK A ARCHIVACE DAT Z VÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ

Více informací a objednávky:

Rádi Vám poskytneme více informací a poradíme při výběru vhodného řešení průmyslových vah a vážicího systému 
NETTOControl na tel.: +420 271 001 877 případně e-mailem: sales@vahyNetto.cz.

Vážicí pracoviště se standardně sestává z:

1) Nájezdová váha NETTO FBS.01
•   Robustní celonerezové provedení s krytím IP68
•   Možnost váhy - jednosměrná (s jedním nájezdem) 

nebo obousměrná (se dvěma nájezdy)
•   Rozměry 660 x 420 x 25 mm
•   Rozsah váhy je 150 kg s dílkem 50 g

2) Digitální indikátor SOEHNLE Professional 30xx
Dle požadavků na funkce (vážení, počítání kusů, 
navažování komponent, dávkování, tisky, datové rozhraní 
atd.) se připojuje k nájezdové váze digitální indikátor 
SOEHNLE Professional model 3025 nebo 3035.

3) SW program NETTO DataPoint - modul EXPEDICE
•   Jednoduchá obsluha a intuitivní prostředí
•   Snadná a rychlá instalace na PC s Win 10 (vzdálené 

bez nutnosti obsluhy)
•   Možnost paralelního zapojení vážních pracovišť
•   Evidence dat s vazbou na přihlášeného uživatele
•   Přenos dat do stávajícího podnikového IS
•   Ukládání dat o naváženém zboží s následným tiskem 

etikety a ruční aplikací na přepravku nebo na obal 
•   Export uložených dat do xls, xlsx a csv

VÁŽICÍ PRACOVIŠTĚ

Ilustrační foto etiket

obousměrná 
(se dvěma nájezdy)

jednosměrná 
(s jedním nájezdem)


