
E T I K E T O V A C I E    V Á H Y   D I G I 
 

Výrobca: TERAOKA, Japonsko, Čína, Singapúr, Anglicko 
 

 
 

Etiketovacie váhy SM-100 
 

Výkonné etiketovacie váhy pre predajne, výrobne, baliarne 
 

Máte už ceny v €€ ? 
 

Napr. 2,985 €/kg = 100 Sk/kg 
 
 
 

DIGI SM-100BGI   
SM-100B 

 
Systémová váha s tlačou etikiet DIGI SM 100B, s dvojriadkovým alfanumerickým LC displejom, je svojou funkčnosťou predurčená 

k používaniu aj v najnáročnejšom prostredí. Svoje uplatnenie nájde najmä v zázemí predajní a výrobní. Umožňuje tlač na termoetikety alebo 
termopásku. Pre výrobné účely je možné využiť balíčkovací mód, ktorý umožňuje rýchle označovanie jednotlivých produktov etiketou. Po 
dosiahnutí určitého množstva produktov sa balenie označí subtotálovou resp. totálovou etiketou. Tiež je možné, na pásku, vytlačiť denné, 
týždenné a mesačné výpisy. Ďalej SM-100B umožňuje komunikovať s obslužným programom StoreWin, pre centrálnu evidenciu obehu 
tovaru, preceňovanie a programovanie PLU.  
 

Tlač €, €/kg, €/Sk, Sk, Sk/kg na etikety 
 

 
Technické parametre: 

displej 2x LCD dvojriadkový, alfanumerický, vpredu i vzadu na váhe 

váživosť, dielik 6/15 kg     e= 2/5 g 

počet rýchloklávesov 32 

rozmer vážiacej plošiny 360 x 277 mm 

vonkajšie rozmery 386 x 415 x 127 mm 

hmotnosť 10 kg 

prevádzková teplota -10°C až +40°C 

prevádzková vlhkosť max. 85% 

napájanie 220 - 240V,  50-60Hz 

Príkon 45W 

tlačiareň termotlačiareň ( šírka 56mm ) 

rýchlosť tlače 105mm/sec. pri tlači na etikety,  100mm/sec. pri tlači na pásku 

kapacita pamäte 4 000 PLU (1MB)  rozšíriteľná na 10 000 PLU (2MB) 

etikety min. 40 x 28mm , max. 58 x 120mm 

formát etikety 16 štandardných a 8 voľne programovateľných 

tlač položiek na etiketu jednotková cena, celková cena, hmotnosť, dátum, názov obchodu, logo (obrázok), názov tovaru, čiarový kód, 
ingrediencie a pod., pri vážení  v dávkach možnosť tlače subtotálovej a totálovej etikety, možnosť tlače správ 
o naváženom tovare na termopásku 

interface - štandard Ethernet, RS-232 , PC klávesnica 

interface - doplnkový RS-485 
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Váhy DIGI SM-100P 
 

Systémová váha s tlačou etikiet DIGI SM 100P, s dvojriadkovým alfanumerickým LC displejom, je svojou funkčnosťou predurčená 
k používaniu aj v najnáročnejšom prostredí. Svoje uplatnenie nájde najmä na pultoch predajní. Umožňuje tlač na termoetikety alebo 
termopásku. Pre výrobné účely je možné využiť balíčkovací mód, ktorý umožňuje rýchle označovanie jednotlivých produktov etiketou. Po 
dosiahnutí určitého množstva produktov sa balenie označí subtotálovou resp. totálovou etiketou. Tiež je možné, na pásku, vytlačiť denné, 
týždenné a mesačné výpisy. Ďalej SM 100P umožňuje komunikovať s obslužným programom StoreWin, pre centrálnu evidenciu obehu tovaru, 
preceňovanie a programovanie PLU.  
 

Technické parametre: 
displej 2x LCD dvojriadkový, alfanumerický, vpredu i vzadu na váhe 

váživosť, dielik 6/15 kg     e= 2/5 g 

počet rýchloklávesov 56 

rozmer vážiacej plošiny 360 x 277 mm 

vonkajšie rozmery 386 x 478 x 480 mm 

hmotnosť 12 kg 

prevádzková teplota -10°C až +40°C 

prevádzková vlhkosť max. 85% 

napájanie 220 - 240V,  50-60Hz 

Príkon 45W 

tlačiareň termotlačiareň ( šírka 56mm ) 

rýchlosť tlače 105mm/sec. pri tlači na etikety,  100mm/sec. pri tlači na pásku 

kapacita pamäte 4 000 PLU (1MB)  rozšíriteľná na 10 000 PLU (2MB) 

etikety min. 40 x 28mm , max. 58 x 120mm 

formát etikety 16 štandardných a 8 voľne programovateľných 

tlač položiek na etiketu jednotková cena, celková cena, hmotnosť, dátum, názov obchodu, logo (obrázok), názov tovaru, čiarový kód, 
ingrediencie a pod., pri vážení  v dávkach možnosť tlače subtotálovej a totálovej etikety, možnosť tlače správ 
o naváženom tovare na termopásku 

interface - štandard Ethernet, RS-232 , PC klávesnica 

interface - doplnkový RS-485 

 
Váš dodávateľ a servisná organizácia: 

 OZ SERVIS 
Miletičova 72, 821 09 Bratislava 
Tel.: 02/5341 2335, 0905-561 523, 0903-897 798 
Fax/zázn.: 02/5363 2700 
ozservis@ozservis.sk, www.ozservis.sk 

 

VYSOČANSKÁ KLOBÁSA O.A. 
mäkký mäsový výrobok 

ZLOŽENIE: Bravčové mäso, voda, tuk, zemiakový 
škrob, jedlá soľ,stabilizátory E450,E451,E325, 

rastlinná bielkovina (obsahuje sójové bôby), koreniny, 
antioxidant E300. 

Obsah mäsa minimálne 57%. 
Po narušení obalu spotrebujte do 24 hod 

Skladujte pri tep. 0-4 °C a relat. vlhkosti 85%. 
Číslo produkcie: 
Pôvod – jatka: 
Rozrábka: 
Dobytok nar. - odchovaný: 
Krajina pôvodu:              Hmotnosť: 1.000kg 
Ceny:  Spotrebujte do: 10.7.2008 
100,0 Sk/kg 
100,0 Sk 
33,5 Sk/€ 
2,985 €/kg 
2,98 € 

 

Výrobca: Gastro spol. s r.o., Šamorín, SR 

€ 
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