
Priemyselné kompaktné a 
podlahové váhy
Pre spoľahlivé váženie v celom procesnom reťazci
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Produkty a riešenia od spoločnosti 
 Minebea Intec sú pevne zakorenené v 
mnohých odvetviach

Food and beverages Pharmaceutical Chemical Electronics Logistics

Agribusiness RecyclingCosmetics Building materials

Skutočné meradlo

Minebea Intec je popredný výrobca 
priemyselných technológií na váženie a 
kontrolu. Ich poslaním je zvyšovať 
 spoľahlivosť, bezpečnosť a efektívnosť 
výrobných procesov zákazníkov. Za týmto 
účelom poskytuje spoločnosť Minebea 
Intec vysoko kvalitné produkty, riešenia a 
služby, ktoré zaisťujú vysokú úroveň 
bezpečnosti.

Vynikajúci výkon spoločnosti Minebea 
Intec je založený na 150-ročných 
 skúsenostiach, výraznej nemeckej kvalite 
a neustálych investíciách do vývoja 
inovatívnych technológií.

Spoločnosť ScaleTech, s.r.o. preferovaný partner spoločnosťou Minebea Intec 
importuje všetky produkty a zariadenia vyrobené spoločnosťou Minebea Intec 
na územie Slovenskej Republiky a Českej Republiky. Ako autorizovaná 
 spoločnosť vykonávame predaj, servis a poradenstvo v oblasti merania, 
 meracích technológií a návrhu meracích procesov vo výrobe pomocou 
 produktov Minebea Intec. Náš tým zložený z odborníkov pôsobiacich v 
 strojárenskom, chemickom a potravinárskom priemysle je Vám k dispozícii. 
Vybudovali sme sieť servisných technikov tak, aby sa naša ponuka, čo najviac 
prispôsobila Vašim finančným možnostiam. Naši výrobcom preškolení technici 
sú Vám k dispozícii. 

V našej ponuke nájdete kompletné portfólio zariadení a služieb Minebea Intec v 
rámci jednej spoločnosti. Naša spoločnosť je poistená pre prípad vzniku škody 
pri servise a inštalácii zariadení.

Naše Akreditované Kalibračné Laboratórium Vám poskytuje akreditované 
kalibrácie váh až do 6 t.
Spoločnosť ScaleTech, s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva 
kvality STN EN ISO 9001:2016 a Kalibračné Laboratórium je akreditované 
SNAS, ktorý je signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditácie   
laboratórií.

Zároveň je naša spoločnosť registrovaná pre opravu a montáž určených 
meradiel (registrácia vydaná ÚNMS SR) a má povolenie na dovoz, inštaláciu a 
opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia (registrácia vydaná Úradom verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky).

O našej spoločnosti



Partnerský program

Víziou Partnerského programu spoločnosti Minebea 
Intec je spolupracovať na vybudovaní silnej, spoľahlivej 
a vyškolenej partnerskej siete po celom svete, ktorá 
rozširuje dosah zákazníkov, zvyšuje ich pozíciu a 
povedomie o značke. Partnerský program ponúka 
špičkové produkty a riešenia na váženie v odbore a 
zároveň umožňuje partnerom riadiť rast a odlíšiť svoje 
podnikanie opätovným predajom produktového portfólia 
Minebea Intec širokej zákazníckej základni. 

Skutočné meradlo

Silná globálna prítomnosť a rozsiahla sieť distribučných 
partnerov zaisťuje, že zákazníci sa môžu spoľahnúť na 
špičkovú kvalitu Minebea Intec - kedykoľvek a  
kdekoľvek. Cieľom je stanoviť silné štandardy vo  
všetkých oblastiach spoločnosti, čo sa odráža v  
slogane značky „Skutočné meradlo“.

Nákupom produktov Minebea Intec si zákazníci z 
celého sveta každý deň vyberajú nielen inovatívne 
technológie: vyberajú tiež špičkový výkon služieb a 
komplexnú podporu počas celého životného cyklu 
produktu. Cieľom spoločnosti Minebea Intec je plniť
požiadavky našich zákazníkov bez ohľadu na to,
v akom priemysle je ich podnikanie, a byť 
dôležitým partnerom pre technológie váženia a 
kontroly. V skratke: najlepší odborník, akého ste 
mohli mať! 
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Vždy správne riešenie pre každú z týchto aplikácií:

ClassificationFilling and dosing Foreign body detectionFill quantity control Formulation
Statistical

process controlStatistics Weighing Counting

Objavte tú pravú priemyselnú váhu pre váš proces.
Bielu knihu spoločnosti Minebea Intec si môžete stiahnuť tu! 

Minebea Intec poskytuje inovatívne produkty a riešenia pre spoľahlivé váženie v celom procesnom reťazci. 
Komplexný sortiment priemyselných kompaktných a podlahových váh spolu s jednotlivými komponentmi a 
príslušenstvom, umožňuje konfigurovať riešenia váženia na presný profil použitia danej aplikácie, od záťaží 
od 0,001 g do 3 000 kg, od posúdenia zhody pre hygienu, po dôkladnú certifikáciu EX. Výsledok: najpresnejšie 
a najspoľahlivejšie merania kedykoľvek a so schopnosťou vyhovieť všetkým požiadavkám.

Napríklad:

Kontrola hmotnosti a kontrola integrity

Klasifikácia, triedenie a počítanie podľa hmotnosti

Plnenie a zloženie v receptúre

Kontrola zásob, objemov výroby a odoslaného tovaru

Uvedenie do prevádzky

Štatistická kontrola výrobných procesov

Rovnako rozmanité ako požiadavky zákazníkov



„Priemyselné váhy od spoločnosti 
Minebea Intec významne prispievajú
kvalite produktu. Ich presné merania 
znižujú nepodarky výroby, čo je pre 
nás zase výnosnejšie.“ 

„Priemyselné váhy od spoločnosti „Priemyselné váhy od spoločnosti 
Minebea Intec významne prispievajúMinebea Intec významne prispievajú
kvalite produktu. Ich presné merania kvalite produktu. Ich presné merania 
znižujú nepodarky výroby, čo je pre znižujú nepodarky výroby, čo je pre 
nás zase výnosnejšie.“ nás zase výnosnejšie.“ 

Prečo Minebea Intec?

Minebea Intec je synonymom pre kvalitnú a špičkovú technológiu. Inovatívne rieše-
nia nemeckej kvality sa osvedčili po celom svete a zvládajú tie najtvrdšie podmienky a 
 najprísnejšie požiadavky. Na mieste ponúkajú podporu a služby počas celého životného 
cyklu svojich produktov. To znamená, že naši zákazníci majú vždy čo najlepšie riešenie 
svojich požiadaviek. 



//  6 Priemyselné kompaktné a podlahové váhy 

Priemyselné kompaktné a podlahové váhy 

Stačí sa nás opýtať! Radi Vám poradíme so 
schválením spoločnosti Minebea Intec

Kvalita je najlepším produktom spoločnosti Minebea Intec
Cieľom spoločnosti Minebea Intec je dodávať zákazníkom výrobky špičkovej kvality. Jedným zo spôsobov, ako to robia, 
je pravidelná a dôkladná kontrola štandardov kvality. V rámci procesu konečného dokončenia prechádza každé zariadenie 
komplexným a podrobným testovacím programom. Pravidelne sa tiež vykonávajú interné audity výrobkov. Systémy riadenia 
vo všetkých prevádzkach spoločnosti Minebea Intec spĺňajú minimálne požiadavky normy DIN EN ISO 9001 a sú súčasťou 
podnikovej politiky.

Justáž, kalibrácia a posudzovanie zhody
Mnohé z priemyselných váh spoločnosti Minebea Intec sú vybavené zabudovaným motorizovaným kalibračným závažím. 
To umožňuje presnosť váh skontrolovať jediným stlačením tlačidla bez potreby ďalšieho skúšobného závažia. Citlivosť 
váh je tiež možné ľahko kalibrovať dotykom tlačidla, aby bolo zaistené splnenie zákonných požiadaviek a sledovateľnosť 
výsledkov váženia. Spoločnosť Minebea Intec môže počas servisu zabezpečiť aj kalibráciu a posúdenie zhody 
(predtým overenie) váh. Odbornosť v tejto oblasti je podložená nasledujúcimi certifikátmi a akreditáciami:

 Osvedčenie o uznaní systému manažérstva kvality podľa 2014/31/EÚ pre neautomatické váhy 

 Akreditácia DAkkS (nemecký národný akreditačný orgán) na kalibráciu neautomatických váh podľa 
 DIN EN/ISO/IEC 17025

 DAkkS akreditácia na kalibráciu závaží od 1 mg do 1 000 kg podľa DIN EN/ISO/IEC 17025

 Certifikovaný systém QM podľa DIN ISO 9001

Minebea Intec má dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyselných váh. Osvedčené váhy nemeckej kvality sú 
robustné a vysoko presné a majú mimoriadne krátke doby ustálenia / váženia. To znamená, že nepomáhajú 
iba našim zákazníkom pri zefektívňovaní ich procesov, ale že všetky priemyselné váhy tiež zaisťujú presné, 
stabilné a dlhodobo reprodukovateľné merania.



Indikátor Combics® 1 Indikátor 
Combics® 3

Indikátor 
Combics® 2

Kompakná váha Combics®

Inteligentné softvérové aplikácie 

  Ľahko použiteľný aplikačný softvér pre rôzne 
účely, ako je počítanie, kontrola a kontrola 
predbalenia, je predinštalovaný ako štandardná 
funkcia

Všestranné rozhrania 

  Optimálna konektivita a integrácia do existujúcich 
systémov, napríklad cez RS 232, RS 485/422, 
analógové 4–20 mA, digitálne vstupy/výstupy, 
Profibus DP, Ethernet TCP/IP

Kompakntná a podlahová váha Combics®

Kompaktná a podlahová váha Combics® kombinuje presnosť a všestrannosť. Všetky plošiny 
sú vybavené osvedčenou technológiou presného tenzometra a niektoré modely majú 
elektromagnetickú kompenzáciu sily s vysokým rozlíšením. Modulárny dizajn umožňuje 
maximálnu flexibilitu pri samostatnej inštalácii indikátora a platformy, ako aj cielenú 
výmenu jednotlivých komponentov. Vyberte si medzi: 

Tri ľahko použiteľné indikátory pre rôzne požiadavky Rôzne povrchové 
 úpravy, napr. nehrdzavejúca oceľ

Rozsahy zaťaženia medzi 3 kg a 3 t Rozlíšenie od 0,05 g až 200 g 

Platformy v rôznych prevedeniach a veľkostiach

Rozsah rozlíšení od 3 000 d do 340 000 d 

Overiteľné a vhodné do výbušného prostredia

Široká škála príslušenstva, voliteľných doplnkov Podlahová váha Combics®

Obzvlášť vhodné pre použitie ako:

Štatistické zaznamenávanie hmotností, pripojenie k SPC@Enterprise

Automatické a ručné dávkovanie a plnenie

Ručné dávkovanie, výroba zmesí 

Sčítanie a vyberanie objednávok

Triedenie, klasifikácia a triedenie podľa hmotnosti

Počty častí pre správu materiálov

Jednoduché zaznamenávanie váh s protokolmi pre dokumentáciu

Kontrola, napríklad pri kontrole obsahu vopred zabalených jednotiek

Váženie nádob a nádob na správu skladovania 
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Kompaktná Signum®

Kompaktné váhy Signum®

Váha Signum® bola špeciálne vyvinutá ako kompaktné riešenie pre rôzne priemyselné odvetvia. Všetky váhy v 
rozsahu sú založené na technológii tenzometra (SG) alebo technológii kompenzácie elektromagnetickej sily (EMFC). 
V každodenných aplikáciách váženia vynikajú vďaka krátkym časom merania, flexibilite a bezpečnosti. Indikátor je 
možné nastaviť podľa použitia bez ohľadu na umiestnenie plošiny a možno ho dokonca namontovať na stojan. Záka-
zníci si môžu vybrať medzi modelmi so špecifikáciami Supreme, Advanced alebo Regular v závislosti od požadovanej 
úrovne presnosti. Môžu si tiež vybrať z:

Tri ľahko použiteľné indikátory s rôznymi úrovňami použitia IP43 alebo IP65 

Rôzne povrchové úpravy, napr. nehrdzavejúca oceľ 

Rozsahy zaťaženia medzi 0,6 kg a 65 kg 

Odčitateľnosť od 0,001 g do 10 g 

Plošiny v rôznych prevedeniach a veľkostiach

Režim overovania a riešenia odolné proti výbuchu 

Široká škála rozhraní

Široká škála príslušenstva, voliteľných doplnkov a doplnkov 

Kompaktná Signum®

Široká škála príslušenstva, voliteľných doplnkov a doplnkov 

Obzvlášť vhodné pre použitie ako:

Automatické a ručné dávkovanie a plnenie

Ručné dávkovanie, výroba zmesí

Sčítanie a vyberanie objednávok

Triedenie, klasifikácia a triedenie podľa hmotnosti

Počty dielov pre správu materiálov

Jednoduché zaznamenávanie váh s protokolmi pre dokumentáciu

Kontrola, napríklad pri kontrole obsahu vopred zabalených jednotiek

Váhové kontajnery a nádoby na správu skladovania 



Kompaktná Midrics®

Kompaktné a podlahové váhy Midrics®

Kompaktná a podlahová váha Midrics® je odolná, má dlhú životnosť a ľahko sa čistí. 
Indikátor je možné nastaviť podľa použitia bez ohľadu na umiestnenie plošiny a 
možno ho dokonca namontovať na stojan. Vyberte si medzi:

 Rôznorodý výber ukazovateľov a platforiem

 Triedy ochrany IP65 alebo IP67 / IP68

 Rozsahy nosnosti medzi 3 kg a 3 t

 Odčitateľnosť od 0,2 g do 200 g

 Režim overovania

 Rozsah rozlíšení od 3 000 d do 15 000 d

 Široká škála rozhraní

 Široká škála príslušenstva, voliteľných doplnkov 

Kompaktná Signum®

Supreme, Advanced alebo Regular?
Váha Signum® je k dispozícii v rôznych rozlíšeniach v závislosti od požadovanej 
úrovne presnosti:

Signum® Regular

Štandardný systém váženia SG

Vysoká úroveň zabudovanej ochrany proti preťaženiu

Rozlíšenie až 35 000 d 

Signum® Advanced

Systém váženia Mechatronic SG

  S vysokým rozlíšením a ekonomické vďaka pridanej 
elektronickej kompenzácii

Rozlíšenie až 80 000 d alebo 150 000 d

Signum® Supreme

Monolitický systém váženia EMFC

Presné merania, ktoré minimalizujú straty produktu a zvyšujú ziskovosť

  Presné merania za každých okolností vďaka zabudovanej motorizovanej justáži

Rozlíšenie až 350 000 d alebo 620 000 d

Kompaktná Signum®
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Priemyselná váha Puro®

Váhy zo série Puro® boli vyvinuté pre širokú škálu požiadaviek na váženie. Či už ide o váženie, počítanie 
alebo kontrolu kvality - všetky váhy Puro® vynikajú svojou rýchlosťou a presnosťou. Vďaka ich odolnému 
dizajnu a inovatívnym a užívateľsky prívetivým aplikáciám sú váhy Puro® perfektnou voľbou vo všetkých 
oblastiach priemyselného váženia. 

Vďaka technológii Puro® je cenovo dostupná  vynikajúca 
technológia váženia
Zákazníci si z komplexného portfólia vyberú to pravé zariadenie Puro® pre svoje potreby. Dodávajú sa v čo 
najkratšom čase. 

Kompaktné váhy
S veľkými, jasnými displejmi a systémom semaforov pre veľmi pohodlnú obsluhu

Ukazovateľ hmotnosti
Spoľahlivé a presné výsledky váženia za okamih

Váhy na stôl a na podlahu
V mnohých rôznych rozmeroch, kapacitách, rozlíšeniach a prevedeniach v závislosti od požiadaviek

Plošinové a podlahové váhy
Odolné riešenia pre širokú škálu požiadaviek

Obzvlášť vhodné pre použitie ako:

Ručné váženie a plnenie

Ručné dávkovanie, výroba zmesí

Totalizácia a vyberanie objednávok

Počty dielov pre správu materiálov

Triedenie, klasifikácia a triedenie podľa hmotnosti

Jednoduché zaznamenávanie hmotnosti pre dokumentáciu

Kontrola, napríklad pri kontrole obsahu vopred zabalených jednotiek

Váhové kontajnery a nádoby na správu skladovania 



Nové!Nové!

Špeciálne vlastnosti

Výnimočné užívateľský konfort

Inteligentné, dobre skonštruované a cenovo 
dostupné produktové portfólio

Výdrž batérie až 200 hodín.

Až 500 hodín s voliteľnou batériou

Prvá priemyselná váha, ktorú je možné 
štandardne nabíjať pomocou pripojenia USB-C

Bezdrôtová prevádzka s voliteľným pripojením 
Bluetooth alebo WiFi

Globálne doručenie do niekoľkých dní

Spoľahlivý popredajný servis s rýchlymi 
reakčnými časmi

Toto je Puro®

Puro® bolo vyvinuté na základe premeny 
osvedčených štandardov kvality a špičkových 
technológií na rozmanitú a cenovo dostupnú 
sériu priemyselných váh.

Výsledkom úsilia v oblasti vývoja boli  inovatívne 
riešenia váženia, ktoré sa  používajú intuitívne a 
ktoré na trhu ponúkajú jedinečné vlastnosti.

Cieľom je vždy poskytnúť dokonalý  priemyselný 
rozsah - pre každú požiadavku, kdekoľvek a v 
čo najkratšom čase.

V tomto zmysle je už v každom produkte 
Puro® predinštalovaná jedna dôležitá funkcia: 
 zameranie sa na zákazníka. 

Špeciálne vlastnosti

Globálne doručenie do niekoľkých dní

Spoľahlivý popredajný servis s rýchlymi 
reakčnými časmi
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IF nízkoprofilová váha

Priemyselné podlahové váhy sa vyznačujú mimoriadne veľkými plošinami a sú vhodné pre 
všetky odvetvia, v ktorých sa musia vážiť ťažké a objemné bremená. V tvare podlahových 
váh Combics® a Midrics® spolu s plošnou váhou IF a paletovou váhou IU ponúka Minebea 
Intec množstvo riešení na váženie - vrátane riešení pre potenciálne výbušné prostredie. 

Nízkoprofilová váha IF
Nízkoprofilová váha IF bola vyvinutá pre maximálne možné použitie v čo najmenšom možnom 
priestore. Jedná sa o vysokokvalitnú, flexibilnú a mobilnú vážiacu stanicu, ktorú je možné použiť 
kdekoľvek vo výrobnom procese, kde sú potrebné spoľahlivé merania a hygienické riešenia. Jeho 
výhody a možnosti sú: 

Vlastné špecifikácie sú k dispozícii na požiadanie

Rôzne povrchové úpravy, napr. nehrdzavejúca oceľ

Režim overovania a riešenia odolné voči výbuchu

Triedy ochrany IP65, IP68 alebo IP69

Rozlíšenie až 30 000 d a až 2 x 3 000 e
 v prípade, keď je potrebné overenie

Rozsahy nosnosti medzi 150 kg a 3 000 kg

Platformy v rôznych prevedeniach a veľkostiach

Priemyselné podlahové váhy 

IF nízkoprofilová váha

Platformy v rôznych prevedeniach a veľkostiach

Prečo nízkoprofilové váhy od Minebea Intec?

Ergonomický dizajn pre ľahkú manipuláciu

Hygienický dizajn, napr. na použitie v čistých miestnostiach

Robustný a odolný na použitie s agresívnymi látkami

Jednoduché suché a mokré čistenie

Kolieska pre mobilitu

Spoľahlivá konštrukcia zaručujúca nízke náklady na údržbu a dlhú životnosť 



 

Štandardná 
nízkoprofilová váha

Nízkoprofilová váha IF s 
pneumatickým zdvíhacím 
mechanizmom

Nízkoprofilová váha IF s 
prepravnými kolieskami

Štandardná nízkoprofilová váha IF 
Nízka výška plošiny a veľmi krátka rampa s minimálnym sklonom 
šetriacim miesto. K dispozícii je okrem iného ochrana s priechodom, 
ďalšie transportné rukoväte a valčeky. 

Váha IF s pneumatickým zdvíhacím 
mechanizmom 
Ideálne pre stacionárne použitie. Pre úplné vyčistenie váhy 
a podlahy je plošina iba zložená. K dispozícii okrem iného s 
druhou rampou alebo ako riešenie váženia pre obsluhu jednou 
osobou. 

Váha IF s valčekmi 
Verziu so zaťahovacími valčekmi/kolieskami môže tlačiť jedna 
osoba, čo je ideálne riešenie pre použitie na mnohých rôznych 
miestach a pre ľahké čistenie podlahy. Okrem iného je k dispozícii 
so zasúvacími valcami alebo kolieskami a ochranou proti 
priechodu. 

Rôzne dizajny a možnosti prispôsobených 
riešení 



//  14 Priemyselné kompaktné a podlahové váhy 

Paletová váha IU

Paletová váha IU sa dodáva v 48 základných modeloch, čo nám umožňuje kedykoľvek ponúknuť individuálne 
riešenie váženia pre čo najširšiu škálu priemyselných požiadaviek. Rozsah je zavŕšený komplexným výberom 
ďalších možností:

Rôzne povrchové úpravy, napr. nehrdzavejúca oceľ

Riešenia odolné proti výbuchu

Triedy ochrany IP65 alebo IP68

Rozlíšenie od 15 000 d do 30 000 d, 1 x 3 000 e a 2 x 3 000 e

Rozsahy nosnosti medzi 300 kg a 3 000 kg

Prídavné stojany sú k dispozícii na požiadanie

Vlastné špecifikácie sú k dispozícii na požiadanie

Paletová váha IU

Prečo paletová váha od Minebea Intec?

Ľahká manipulácia

Hygienický dizajn

Robustný a odolný na použitie s agresívnymi látkami

Valčeky pre mobilitu

Spoľahlivá konštrukcia zaručujúca nízke náklady na údržbu a dlhú životnosť 



Nasledujúce kompaktné a podlahové 
váhy sú k dispozícii vo verzii do 
výbušného prostredia:

Kompaktné a podlahové váhy Combics®

Precíznosť, rozmanitosť a modulárny dizajn pre maximálnu flexibilitu. 
Indikátory a platformy dostupné ako riešenia do výbušného prostredia

Kompaktné váhy Signum® Supreme

Kompaktné riešenie pre rôzne priemyselné odvetvia s technológiou 
EMFC zaručujúcou maximálnu presnosť. Platforma je k dispozícii 
ako riešenie odolné proti výbuchu.

Ekonomická kompaktná a podlahová váha

Robustná kompaktná váha pre spoľahlivú kontrolu kvality.

Nízkoprofilová váha IF

Vysoko kvalitná, flexibilná a mobilná váha pre ťažké a objemné náklady.

Palletová váha IU

Spoľahlivé a všestranné váženie paliet. 

Riešenia do výbušného prostredia

Aby sa zariadenia mohli bezpečne používať v potenciálne výbušnom prostredí, musí byť ich úroveň 
bezpečnosti kompatibilná s miestnymi bezpečnostnými požiadavkami. Ako spoľahlivý partner pre priemysel 
je spoločnosť Minebea Intec držiteľom medzinárodných schválení ako IECEx, ATEX, NEC, CEC a NEPSI, 
ako aj komplexného sortimentu priemyselných stolových a podlahových váh pre potenciálne výbušné 
prostredie. Všetky váhy je možné použiť ako riešenie do výbušného prostredia v zónach EX 1 a 21. 

Neváhajte nás kontaktovať! Radi Vám poradíme s riešeniami do výbušného 
prostredia a ich použitím.

scaletech@scaletech.sk

Nízko profilová váha IF

Kompaktná Combics®
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Možnosti konfigurácie

Platformy

K dispozícii je celá škála platforiem v závislosti od veľkosti, hmotnosti a prostredia váženého tovaru a výrobkov. 
Spolu s indikátormi tvoria optimálne riešenie pre takmer každú úlohu a použitie váženia.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo kontaktujte 

scaletech@scaletech.sk

Rôzne povrchové úpravy

Od nehrdzavejúcej ocele po lakované práškovou farbou a pozinkované 

Kapacita

od.6 kg do 3,000 kg

Celková veľkosť platformy

od 320 mm do 2,000 mm

Citlivosť

od 0.001 g do 1,000 g

Schopnosť overenia / riešenie odolné proti výbuchu

Rozsah tried presnosti / rôzne zóny EX

Príslušenstvo / doplnky 

Váhová plošina Combics® Váhová plošina IS Váhová plošina Combics®



Indikátor Combics® 2

Indikátor Combics® 3

Indikátor Midrics® 2

Indikátor Combics® 1

Ukazovatele
K dispozícii je celá škála indikátorov v závislosti od rozlíšenia, schopnosti overenia a použitia 
(displeje a ovládacie panely). Ich výhody sú: 

  Inteligentné softvérové aplikácie

Ľahko použiteľné aplikačné softvérové programy pre rôzne účely, ako je počítanie, kontrola 
 a kontrola predbežného balenia, sú predinštalované ako štandardná funkcia.

  Všestranné rozhrania

Optimálna konektivita a integrácia do existujúcich systémov, napríklad cez RS 232, 
 RS 485/422, analógové 4–20 mA, digitálne vstupy / výstupy, Profibus DP, Ethernet TCP / IP 

Indikátor Combics® 1

Pre jednoduché riešenia váženia 

14-segmentový displej

Indikátor Combics® 2

Pre náročné riešenia váženia

14-segmentový displej

Vysoko kontrastný LCD displej s podsvietením 

K dispozícii aj ako riešenie do výbušného prostredia 

Indikátor Combics® 3

Pre komplexné riešenia váženia

Vysoko-kontrastný displej s podsvietením

Softvérové klávesy pre ovládanie aplikácií

Zabudovaný semafor pre aplikáciu kontrolného váženia

Indikátor Midrics®

Midrics 1 jednoduché váhové aplikácie, s podsvieteným 
 LCD displejom

Midrics 2 pre kompletné váhové riešenia, s 
 podsvieteným LCD displejom, numerickou klávesnicou 
 a s kompletným aplikačným softverom

Indikátor Combics

Indikátor Midrics
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Príslušenstvo, ...

Všetky doplnky a doplnky k sérii váh na stôl a na podlahu boli vyvinuté s osobitným zamer-
aním na potreby zákazníkov a osvedčili sa v rôznych odvetviach. 

Priemyselné tlačiarne
K dispozícii je niekoľko kompaktných, vysoko výkonných priemyselných tlačiarní na rôzne použitie. 
Ich výhody a možnosti sú: 

  Rýchla a spoľahlivá tlač údajov o procese, produkte a vážení

  Jednoduchá a intuitívna inštalácia a obsluha

  Robustný a priestorovo úsporný dizajn produktu

  Spoľahlivosť a kvalita procesu prostredníctvom komplexnej správy tlačových údajov 

  Celý rad režimov tlače vrátane priameho tepelného prenosu, tepelného prenosu a 9-bodovej matice 

Priemyselná tlačiareň YDP 21 Priemyselná tlačiareň ZD420



Čítačka čiarového kódu

 Optická a akustická odozva pri čítaní čiarových kódov

 Spracováva širokú škálu typov čiarových kódov s rozmermi do 120 mm na šírku 

 Zelená LED pre reakciu používateľa 

Podlahové a stolové stojany 

 Rôzne povrchové úpravy

 Rôzne výšky na podporu širokého spektra použití 

Rám pre inštaláciu do podlahy

 Rôzne povrchové úpravy

 K dispozícii s inštalačnou súpravou

Nájazdové rampy

 Rôzne povrchové úpravy

 K dispozícii s inštalačnou súpravou

... opcie a doplnky 
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Porciovanie a kontrolné váženie

Komponenty a riešenia 
pre váženie síl

Dávkovanie a zloženie 

Váženie prichádzajúceho tovaru

Komponenty a riešenia pre 
váženie nádob (analógové/digitálne)

Komponenty a riešenia pre 
váženie vozidiel 

(analógové/digitálne)

Detekcia cudzích predmetov 
(detekcia kovov/röntgenová kontrola)

Riešenia, ktoré zaisťujú presnosť a 
vysledovateľnosť 

Spoľahlivá kontrola dodaných a 
skladovaných materiálov

Portfólio produktov spoločnosti Minebea Intec 

Toto je prierez rozsiahlym produktovým portfóliom spoločnosti 
Minebea Intec. Ponúka riešenia šité na mieru pre celý rad poži-
adaviek: od jednoduchých po zložité; od riešení ochrany pred 
výbuchom po hygienický dizajn. 

Prichádzajúci tovar 
Preberanie

 kusového tovaru Príjem a skladovanie
sypkých materiálov

Automatizované
výrobné systémy

Pre úplnú kontrolu procesu



Porciovanie a kontrolné váženie

Receptúre váženie

Kontrolné váženie/detekcia kovov

Röntgeny

Kontrola predbežného 
balenia a štatistická kontrola procesu

Dávkovanie a zloženie 

Komponenty a riešenia pre 
váženie nádob (analógové/digitálne)

Váženie/vychystávanie 
odchádzajúceho tovaru 

Kontrolné váhy na ťažké bremená

Riešenia, ktoré zaisťujú presnosť a 
vysledovateľnosť 

Komponenty a riešenia pre 
váženie vozidiel

(analógové/digitálne)

BalenieRučná výroba Odchádzajúci tovar

Zaručenie kvality výrobkov a 
bezpečnosti potravín 

Zabezpečenie kvality konečného 
produktu 



//  22 Priemyselné kompaktné a podlahové váhy 

Technická podpora a globálne riešenia -
zabezpečenie optimálnych riešení 
  Konzultácia pri výbere najlepších produktov a riešení s ohľadom na požadovaný 

výkon, presnosť a náklady 

  Dizajnová podpora pre integráciu našich produktov a riešení do existujúcich 
konštrukcií

  Výrobky alebo riešenia špecifické pre zákazníka - šité na mieru individuálnym 
požiadavkám

Vďaka svojej celosvetovej prítomnosti stojí spoločnosť Minebea Intec 
a jej certifikovaní partneri vedľa zákazníkov na celom svete počas 
celého životného cyklu produktov a riešení, od výberu správneho 
vybavenia a systémov až po inovácie, náhradné diely a školenia.

Aktualizácie - na aktualizáciu
systémov a zvýšenie výkonu
 Hardwarové a softwarové aktualizácie

 Renovácia zariadení

Školenia - na zlepšenie
zručností
 Praktický obsah školení, ktorý znižuje 

prevádzkové chyby, prestoje a náklady na 
údržbu, a preto zvyšuje výkon zariadenia a 
efektívnosť linky

 Semináre poskytujúce znalosti o predpisoch a 
technológiách

Podrobnejšie informácie nájdete na našej 
webovej stránke alebo kontaktujte  

servis@scaletech.sk

Služby



Údržba a opravy - 
zaručujú dostupnosť a výkon

  Príprava na kalibráciu alebo overenie zariadení a systémov podľa 
zákonných požiadaviek na meraciu techniku

  Preventívna údržba zaisťujúca nepretržitú dostupnosť a výkon

  Opravárske služby vrátane zmlúv o pohotovostných službách a 
zaručená doba odozvy

  Profesionálny servis náhradných dielov

  Vzdialené služby, ako napríklad servisný nástroj miRemote o 
 rozšírenej realite - pre podporu prvej línie na mieste 

Ponúkané školenia
 Školenie obsluhy váh

 Školenie údržby váh

 Aplikačné školenie

 Dílerské školenie produktové

Aktualizácia systémov a zlepšenie výkonu
Aktualizácia hardvéru a softvéru

Renovácia zariadení 
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Všetko z jedného zdroja

Procesné váženie a 
automatizácia
 Váhy na zásobníkoch a silách

  Súčasti pre váhy nákladných  
automobilov

 Podlahové a kompaktné váhy

 Dávkovanie a receptúrne váženie

Zabezpečenie kvality
 Kontrolné váhy

 Detektory kovov

 Röntgenové inšpekčné  
systémy

 Štatistická kontrola procesov 

Servis a služby
 Technická podpora

 Uvedenie do prevádzky

 Údržba a opravy

 Aktualizácie

 Školenia 

 Akreditované kalibrácie

ScaleTech, s.r.o.
Rulandská 21
Svätý Jur
Phone +915 79 20 74
Email scaletech@scaletech.sk

Naša spoločnosť poskytuje produkty, riešenia a služby na zlepšenie spoľahlivosti, bezpečnosti a efektívnosti sys-
tému výrobných a baliacich liniek prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach.

Od príjmu tovaru až po výdaj tovaru - naše portfólio zahŕňa rôzne riešenia automatického a ručného váženie, 
inšpekčné riešenia, softvér a služby pre širokú škálu aplikácií a priemyselných odvetví 

MINEBEA INTEC GMBH makes this document available to the Partner solely for their own marketing purposes. MINEBEA INTEC accepts no responsibility for any changes.


