
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 váhy s tlačou etikiet a účteniek pre predajne 
 
 
 
 

Váhy SM-100 majú prednosti: 
 

v model SM-100PCS so stĺpikom, SM-100BCS bez stĺpika, SM-100HS závesná 
v presnosť – dielik 2g do 6kg, dielik 5g / 6-15kg 
v najmenšie a najlacnejšie minietikety / účtenky – veľké úspory počas dlhých rokov 

prevádzky 
v spoľahlivá komunikácia s PC cez RS-232, RS-485 alebo ethernet 
v programovanie z PC, externej a vlastnej klávesnice 
v váženie tovarov jednotlivo, v dávkach s tlačou súčtových etikiet na kartón a paletu 
v rýchla a kvalitná tlač čiarového kódu 
v etiketovačka na kusový tovar, 70ks malých etikiet za min. 

 

SM-100BCS tlačia €, €/kg na etikety a účtenky 
 
 

Technické parametre: 

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

displej 2-riadkový LCD matrixový alfanumerický, 2x 3 segmenty 

rozmer vážiacej plošiny 360 x 277mm 

médium tlačové termopáska / termoetiketa 

rýchlosť tlače, šírka tlače 105mm/s, 56mm 

čiarový kód 15 štruktúr EAN čiarového kódu, cenových, kusových a hmotnostných – i nad 100kg  

komunikácia RS-232, ethernet, voliteľne RS-485, SW STORE pre správu tovarových dát z PC 

+  

pamäť 4.000 – 10.000 PLU 

funkcie nulovanie, tára, výpočet ceny, 4 pokladníci, baliaci automatický režim, 32, 78 (SM-100PCS) alebo 80 (SM-100HS) klávesov pre 
priame PLU – tovary, množstvo baliarenských funkcií dostupných priamo pri obsluhe, a iné. 

položky tlače na etiketu TEXTY – do 20 riadkov, jednotková cena, celková cena, hmotnosť/počet kusov, tára, čiarový kód, zľava, názov tovaru, 
ingrediencie, špeciálne správy, dátum balenia, čas balenia, dátum predaja, čas predaja, dátum spotreby, názov obchodu, logo, 
obrázok atď. 

dotlač a potlač etikiet tlačené údaje majú umiestnenie, otočenie, rozsah a veľkosť podľa potreby, maximálna etiketa je 58x220mm, minimálna etiketa 
je 40x27mm, jej cena v TOP kvalite je podľa odberu cca 6 - 8 hal./  ks 

napájanie AC 220-240V, 50/60Hz 

príkon 45W 

pracovná teplota -10°C až 40°C 

Ceny v Sk bez DPH: od 39.000, - 

Ceny v EUR bez DPH: od 1.294,56 
 

Súbory na stiahnutie Sm100eng.pdf, sm100.pdf, sm100P.jpg, vzornik1.pdf  
  
Váš dodávateľ a servisná organizácia:  
 

 

Ing. Ján Macho – OZ SERVIS 
váhy – predaj, servis, kalibrácia 
  
 

 
Miletičova 72, 821 09 BRATISLAVA 
tel. 02/5341 2335, 5363 2690 
mobil: 0905-561 523, 0903-897 798 
fax/zázn,: 02/5363 2700 
e-mail: ozservis@ozservis.sk 
IČO: 35 331 291, IČ DPH: SK1020193988  

Váha pre duálny režim 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
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Etiketovacie váhy SM-500  
  
Výkonné váhy s tlačou etikiet a účteniek pre predajne, supermarkety, výrobne, baliarne 
 
 

Váhy SM-500 majú prednosti: 
 

v modely SM-500B, SM-500P, SM-500B30,  SM-500BS samoobslužná, SM-500H 
závesná 

v presnosť – dielik 2g do 6kg, dielik 5g / 6-15kg 
v najmenšie a najlacnejšie minietikety / účtenky – veľké úspory počas dlhých rokov prevádzky  
v spoľahlivá komunikácia s PC cez ethernet 
v programovanie tovarov z PC a vlastnej klávesnice 
v váženie tovarov jednotlivo, v dávkach s tlačou súčtových etikiet na kartón a paletu 
v rýchlosť – 56/90/108/120 priamych klávesov s predvolenými cenami 
v etiketovačka na kusový tovar, 70ks malých etikiet za min. 

 
 
 

SM-500V2 tlačia €, €/kg, €/Sk 
 

Technické parametre: 

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

displej LCD podsvietený alfanumerický, 2x 3 segmenty 

rozmer vážiacej plošiny 360 x 277mm 

médium tlačové termopáska / termoetiketa 

rýchlosť tlače, šírka tlače 105 mm/s, 70mm 

čiarový kód 15 štruktúr EAN čiarového kódu, cenových, kusových a hmotnostných – i nad 100kg  

komunikácia RS-232, ethernet 

+  

rozmery váhy / hmotnosť 408 x 408 x 570mm / 11kg 

pamäť 4.000 – 20.000 PLU, 2Mby, voliteľne 6MBy 

funkcie nulovanie, tára, výpočet ceny, 4 pokladníci, baliaci automatický režim, 56 klávesov pre priame PLU - SM500VD 

položky tlače na etiketu TEXTY – do 20 riadkov, jednotková cena, celková cena, hmotnosť/počet kusov, tára, čiarový kód, zľava, názov 
tovaru, ingrediencie, špeciálne správy, dátum balenia, čas balenia, dátum predaja, čas predaja, dátum 
spotreby, názov obchodu, logo, obrázok atď. 

dotlač a potlač etikiet tlačené údaje majú umiestnenie, otočenie, rozsah a veľkosť podľa potreby, maximálna etiketa je 58x220mm, 
minimálna etiketa je 40x27mm, jej cena v TOP kvalite je podľa odberu cca 6 - 8 hal./  ks 

napájanie AC 220-240V, 50/60Hz 

príkon 45W 

pracovná teplota -10°C až 40°C 

Ceny v Sk bez DPH: od 45.000, - 

Ceny v EUR bez DPH: 1.493,73 
 

Súbory na stiahnutie: SM500B2.jpg, SM500P2.jpg, SM500V2P.jpg, vzornik1.pdf  
  
  
Váš dodávateľ a servisná organizácia:  
 

 

Ing. Ján Macho – OZ SERVIS 
váhy – predaj, servis, kalibrácia 
  
 

 
Miletičova 72, 821 09 BRATISLAVA 
tel. 02/5341 2335, 5363 2690 
mobil: 0905-561 523, 0903-897 798 
fax/zázn,: 02/5363 2700 
e-mail: ozservis@ozservis.sk 
IČO: 35 331 291, IČ DPH: SK1020193988  

Váha pre duálny režim 
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Priemyselné etiketovacie váhy DPS-4600  
 
 

Etiketovacia váha pre najnáročnejšie použitie v baliarni, výrobni a zázemí supermarketov 
 
 

 
Váha DPS-4600 má prednosti: 
 

v komfortné ovládanie a programovanie váhy z farebného dotykového 260mm displeja 
v vynikajúce parametre tlačiarne , šírka tlače 80mm, dĺžka tlače na etiketu do 150mm 
v programovanie cez TOUCHSCREEN, externú IBM klávesnicu alebo z PC cez RS-232, ethernet 
v plán produkcie a jej štatistika na displeji 
v zadanie cieľových limitov pre hmotnosť a počet balíčkov pre 1 súvislú dávku balíčkov tovaru 
v etiketovačka na kusový tovar 

 

DPS-4600 – FAREBNÝ TOUCHSCREEN 
  Tlač etikety šírky 80mm 
   tlač €, €/kg, €/Sk 

 
 

Technické parametre: 

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

displej 260mm farebný dotykový TFT LCD displej 

rozmer vážiacej plošiny 342 x 285mm 

rýchlosť tlače, šírka tlače 60-140 mm/s, 80mm 

čiarový kód EAN a UPC, cenové, kusové a hmotnostné – i nad 100kg  

komunikácia RS-232 pre skener, RS-232 pre PC, IBM klávesnica, ethernet 

pamäť 4MBy - 3.000 PLU, 2000 ingrediencií, 80 reklamných správ, 50 tlačových formátov etikiet, 25 textov, 100 obrázkov  

+  

rozmery váhy 638 x 342(š) x 635 (v)mm 

funkcie nulovanie, tára, výpočet ceny, baliaci automatický režim, a iné. 

položky tlače na etiketu TEXTY – do 30 riadkov, jednotková cena, celková cena, hmotnosť/počet kusov, tára, čiarový kód, zľava, názov 
tovaru, ingrediencie, špeciálne správy, dátum balenia, čas balenia, dátum predaja, čas predaja, dátum spotreby, 
názov obchodu, logo, obrázok atď. 

dotlač a potlač etikiet tlačené údaje majú umiestnenie, otočenie, rozsah a veľkosť podľa potreby, maximálna etiketa je 80x150mm  

materiál nerez + plast 

napájanie AC 220-240V, 50/60Hz 

príkon 140W 

pracovná teplota -10°C až 40°C 

tlačiareň Termo, návin etikiet na kotúči 190mm, dutinka 42/70mm 

voliteľne 2 tlačiarne etikiet 

Ceny v Sk bez DPH: 155.000,- 

Ceny v EUR bez DPH:  
 

Súbory na stiahnutie DPS4600eng.pdf, DPS4600sk.pdf, vzornik1.pdf  
  

Váš dodávateľ a servisná organizácia:  
 

Ing. Ján Macho – OZ SERVIS 
váhy – predaj, servis, kalibrácia 
  
 

 
Miletičova 72, 821 09 BRATISLAVA 
tel. 02/5341 2335, 5363 2690 
mobil: 0905-561 523, 0903-897 798 
fax/zázn,: 02/5363 2700 
e-mail: ozservis@ozservis.sk 
IČO: 35 331 291, IČ DPH: SK1020193988  

Váha pre duálny režim 
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