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C60 Checkvåg

Vår styrka är att vi har möjlighet att skräddarsy alla produkter efter just era behov och förutsättningar.
Försäljning, utveckling, konstruktion samt service och support utgår från Telteks lokaler i Örebro, nära
Sveriges demografiska mittpunkt.

Läs mer om oss på:
www.teltek.se

•

15” TFT-skärm

•

Enkel att hantera

•

Egenutvecklad mjukvara

•

Kan kombineras med metalldetektor

•

Kan verifieras i enlighet med MID.

Teltek C60 är en tekniskt avancerad checkvåg som
uppfyller stora krav på noggrannhet, driftsäkerhet
och kommunikationsmöjligheter.
Den kan specialutrustas för de mest skilda
produktionsförhållanden och klarar svåra miljöer.

TELTEK C60

Teltek är en totalleverantör av utrustning för produktkontroll till tillverkningsindustrier i såväl Sverige
som resten av världen. Egen utveckling och konstruktion av vågutrustningar ger kundanpassade
lösningar av hög kvalitet. I sortimentet finns även röntgendetektorer, metalldetektorer, prisoch viktmärkare, statiska vågar och produktionsmjukvara där samarbete sker med noga utvalda
partners.

Teltek C60 byggs på vår Teltek C-plattform för att ge hög
noggrannhet i högre produktionsfarter. Teltek C-plattformen säkrar även framtida uppdateringar
av din Teltek C60. Teltek C60 bidrar till högre lönsamhet och högre kvalitet i produktionen.
Korrekta produkter med exakt vikt ger besparingar av resurser i form av tid och råvara och
risken för reklamationer minskar.
Kombinera gärna Teltek C60 med en prismärkare, metalldetektor eller röntgen.
Du kan också låta vågen styra din fyllningsmaskin för att ge en betydlig besparing i give-away.
Teltek C60 är enkel att använda och har lättbegriplig menystyrning via en tydlig 15” färgskärm.
Funktionsknapparna sitter integrerade i i skärmen vilket helt eliminerar behovet av
ett externt tangentbord.
Teltek C60 arbetar med en industridator, avancerad elektronik och nya anpassningsbara program.
Den ljusstarka färgskärmen visar stora tydliga viktsiffror, diagram över enskilda viktvärden samt
information om aktuell produkt. Produktbyten och ändringar sker snabbt och enkelt under minsta
möjliga stopptid.
I standardprogrammet för Teltek C60 ingår bland annat artikelregister för 250 produkter med tara,
nominell vikt, över-och undervikts-gränser inklusive TU2 samt bandhastighet.
Andra menyer erbjuder justering av signaler för utsortering, olika utskrifter och testprogram för
felsökning.
Statistikrapporteringen omfattar bland annat medelvärde och standardavvikelse samt viktdiagram.
Teltek C60 levereras med valfritt antal transportörer där dimensionerna på dessa anpassas efter
era önskemål.
Transportörerna är konstruerade för minimalt underhållsbehov och drivs av borstlösa DC-motorer.
Teltek C60 är typgodkänd enligt MID av SP och ger därmed möjlighet till e-märkt produktion.
Vågens dimensioner anpassas efter kundens önskemål.
Kan kombineras med prismärkare, metalldetektor eller röntgen.

specifikationer:
C60 Checkvåg
Viktområde:

Artikelregister:

15-60 000 grams

Skaldelning:		
från 0,2 gram
Hastighet:			
Max 300 produkter/min
			
Plattform:
Teltek C-plattform
Display:			 15” TFT

250 produkter

Material:
Aluminium alt. rostfritt
			
Power:
230 VAC 50-60Hz
			
Dimensioner:
Vågens dimensioner anpassas
efter era önskemål
Typgodkännande:
MID
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Anders Englund
Försäljningschef
019-311 302
anders.englund@teltek.se

Anders Eriksson
Norra Sverige
019-277 30 60
anders.eriksson@teltek.se

Robert Olausson
Södra Sverige		
019-277 13 08
robert.olausson@teltek.se
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