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Wagi proste

T-SCALE T28

Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę.

Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo

wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.

                        550,00 zł 

DIBAL PS-50 

Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę.

Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo

wyposażona w metalową szalkę. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.

                        580,00 zł 

PRIS EW-200

Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga płaska. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące

masę. Metalowa szalka. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 1000mA.

Zakres ważenia do 6/15 kg.

                        580,00 zł 

PRIS EW-200 RS

Prosta waga bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące

masę. Metalowa szalka. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 1000mA.

Zakres ważenia do 6/15 kg.

                        680,00 zł 

DIBAL G-300

Prosta waga bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska z możliwością

zamontowania dołączonego wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa.

Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Metalowa szalka. Zasilanie

akumulatorowe (DC 6V) lub z zasilacza DC 12V 300mA. Zakresy ważenia: do 6/15 lub 15/30 kg.

                        810,00 zł 

T-SCALE S29 1 wyświetlacz

Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Jeden podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę.

Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wykonana ze stali

nierdzewnej IP65. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.

980,00 zł

T-SCALE S29

Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę.

Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wykonana ze stali

nierdzewnej IP65. Zakresy ważenia: 3/6, 6/15 i 15/25 kg. Waga z legalizacją.

1 030,00 zł

T-SCALE AHW

Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Jeden podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę.

Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Waga jest wyposażona w

funkcję liczenia sztuk, programowania limitów oraz ważenia procentowego. Zakres ważenia:

6/15  kg. Waga z legalizacją.

870,00 zł

T-SCALE AHC

Prosta waga bez drukarki bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Jeden podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący masę

całkowitą, masę sztuki i ilość sztuk. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V

500mA. Waga jest wyposażona w funkcję liczenia sztuk, programowania limitów oraz

sumowania mas.  Zakres ważenia: 6/15  kg. Waga z legalizacją.

950,00 zł

Waga analityczna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika.

Wagi elektroniczne

T-SCALE EHB 600

Waga analityczna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Pojedynczy podświetlany wyświetlacz LCD

wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Funkcje:

ważenie procentowe, liczenie sztuk, konwersja jednostek oraz sumowanie mas poszczególnych

produktów. Zakres ważenia: 600 g. Dokładność: 0,01 g. Waga bez legalizacji.

1 040,00 zł

T-SCALE NHB 3000

Waga analityczna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Pojedynczy podświetlany wyświetlacz LCD

wskazujący masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 12V 500mA. Funkcje:

ważenie procentowe, liczenie sztuk, konwersja jednostek oraz sumowanie mas poszczególnych

produktów. Zakres ważenia: 3000 g. Dokładność: 0,05 g. Waga bez legalizacji.

930,00 zł

Wagi kalkulacyjne

PRIS EP-200S

Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD

wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 5 cen, 5 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z

zasilacza sieciowego DC 9V 1000mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie

zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg.

                        660,00 zł 

DIBAL SPC-S 

Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga bez wysięgnika.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD

wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z

zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie

zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.

                        710,00 zł 

PRIS EP-200T

Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga z wysięgnikiem.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD

wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 5 cen, 5 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z

zasilacza sieciowego DC 9V 1000mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie

zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg.

                        760,00 zł 

DIBAL SPC-T 

Waga kalkulacyjna bez drukarki, bez interfejsu komunikacyjnego RS232. Waga z wysięgnikiem.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD

wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z

zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie

zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.

                        810,00 zł 

PRIS EP-210S RS

Waga kalkulacyjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD

wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 5 cen, 5 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z

zasilacza sieciowego DC 9V 1000mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie

zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg.

                        730,00 zł 

DIBAL SPC-S RS

Waga kalkulacyjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga bez wysięgnika.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD

wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z

zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie

zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.

                        780,00 zł 

PRIS EP-210T RS

Waga kalkulacyjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga z wysięgnikiem.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD

wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 5 cen, 5 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z

zasilacza sieciowego DC 9V 1000mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie

zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 kg.

                        830,00 zł 
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DIBAL SPC-T RS

Waga kalkulacyjna bez drukarki, z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga z wysięgnikiem.

Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Wyraźne, podświetlane wyświetlacze LCD

wskazujące: Masę, Cenę, Należność. Pamięć 10 cen, 10 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z

zasilacza sieciowego DC 9V 800mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). W zestawie

zasilacz. Zakres ważenia do 6/15 lub 15/30 kg.

                        880,00 zł 

DIBAL G-310

Waga kalkulacyjna bez drukarki z interfejsem komunikacyjnym RS232. Waga płaska z

możliwością zamontowania dołączonego wysięgnika. Płaska wodoszczelna klawiatura

membranowa. Duże energooszczędne podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące: Masę, Cenę,

Należność. Pamięć 100 cen, 2x9 klawiszy szybkiej sprzedaży. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC

12V 300mA lub z wewnętrznego akumulatora (DC 6V). Zasilacz w zestawie. Zakres ważenia do

6/15 kg.

1 010,00 zł

Wagi do boksów kasowych

DIBAL D-POS

Waga przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, także w

boksach kasowych. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i

należność. Zasilanie z zasilacza sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15

kg.

1 390,00 zł

DIBAL KP-3000

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Jest dedykowana do wpółpracy ze

skanerem biooptycznym PSC MAGELLAN 8300,8400, 9300 lub 9400. Wbudowany interfejs

komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa.

Duże energooszczędne wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i nalezność. Zasilanie z

zasilacze sieciowego. Szalka ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.

2 090,00 zł

DIBAL KP-3000 + MAGELLAN 8400 U

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem

biooptycznym PSC MAGELLAN 8400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z

wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne

wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i nalezność. Zasilanie z zasilacze sieciowego. Szalka

ze stali nierdzewnej. Szkło utwardzane. Zakres ważenia do 6/15 kg.

4 449,00 zł

DIBAL KP-3000 + MAGELLAN 8400 S

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem

biooptycznym PSC MAGELLAN 8400. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z

wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Duże energooszczędne

wyświetlacze LCD wskazujące masę, cenę i nalezność. Zasilanie z zasilacze sieciowego. Szalka

ze stali nierdzewnej. Szkło szafirowe. Zakres ważenia do 6/15 kg.

4 799,00 zł

VEGA 2 + kosz montażowy

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych lub wolnostojąca. Wbudowany

interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura

membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga

wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.

                     1 390,00 zł 

SATURN 2M + kosz montażowy

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Posiada możliwość wbudowania

skanera do wnętrza wagi. Współpracuje ze skanerem MAGELLAN 2300HS. Wbudowany interfejs

komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa.

Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze

stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.

                     1 590,00 zł 

SATURN 2M + NCR 7884

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem NCR

7884. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna

klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V

1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg. Kosz montażowy w

                     2 890,00 zł 

zestawie

SATURN 2M + MAGELLAN 2300HS

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem

MAGELLAN 2300HS. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska

wodoszczelna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza

sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.

Kosz montażowy w zestawie

                     2 990,00 zł 

NEPTUN 2

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych. Posiada możliwość wbudowania do

wnętrza skanera. Współpracuje ze skanerami MAGALLAN 8300 i 8400. Wbudowany interfejs

komunikacyjny RS232. Waga z wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa.

Graficzny wyświetlacz LCD. Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze

stali nierdzewnej. Zakres ważenia do 6/15 kg.

                     2 090,00 zł 

NEPTUN 2 + MAGELLAN 8400 U

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem

MAGELLAN 8400 szkło utwardzane. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z

wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD.

Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres

ważenia do 6/15 kg.

                     4 449,00 zł 

NEPTUN 2 + MAGELLAN 8400 S

Waga przeznaczona do zastosowania w boksach kasowych zintegrowana ze skanerem

MAGELLAN 8400 szkło szafirowe. Wbudowany interfejs komunikacyjny RS232. Waga z

wysięgnikiem. Płaska wodoszczelna klawiatura membranowa. Graficzny wyświetlacz LCD.

Zasilanie z zasilacza sieciowego DC 12V 1A. Waga wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zakres

ważenia do 6/15 kg.

                     4 799,00 zł 

Wagi etykietujące

DIBAL W-025S

Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o

rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym

samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera

5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych,

składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować

wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze

alfanumeryczne superlux. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs

Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 335x260mm. Waga w wersji bez wysięgnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                     2 695,00 zł 

DIBAL W-025T

Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o

rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym

samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera

5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych,

składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować

wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze

alfanumeryczne superlux. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs

Ethernet. Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 335x260mm. Waga w wersji z wysięgnikiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                     2 795,00 zł 

DIBAL M-525S A

Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o

rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym

samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera

5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych,

składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować

wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze

alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet.

Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji bez wysięgnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                     3 295,00 zł 
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DIBAL M-525T A

Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o

rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym

samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera

5000 towarów, 2x70 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych,

składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować

wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze

alfanumeryczne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet.

Zakres ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji z wysięgnikiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                     3 395,00 zł 

DIBAL M-525S

Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o

rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym

samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera

5000 towarów, 2x40 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych,

składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować

wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze

graficzne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres

ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji bez wysięgnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                     3 595,00 zł 

DIBAL M-525T

Waga systemowa z drukarką etykiet. Możliwość wydruku na etykietach z przerwami o

rozmiarach 50x30mm, 58x43mm, 58x60mm, 58x68mm lub na papierze ciągłym

samoprzylepnym 62,5x25 mb. Możliwość zaprogramowania z klawiatury wagi lub z komputera

5000 towarów, 2x70 klawiszy szybkiej sprzedaży. Możliwość drukowania kodów kreskowych,

składów towarowych, daty przydatności do spożycia itp. W wadze można w pełni projektować

wygląd etykiety. Wbudowana funkcja etykiety zbiorczej. Podświetlane duże wyświetlacze

graficzne. Waga jest wyposażona w zintegrowany na płycie głównej interfejs Ethernet. Zakres

ważenia 6/15kg. Duża szalka 357x263mm. Waga w wersji z wysięgnikiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                     3 695,00 zł 
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