
Semi-automatisk, veje-, pakke 
og prismærkningssystem
 

Digi AW-5600FX 

AW-5600FX AT er en kompakt pakkemaskine, der vejer, pakker og prismærker op til  
17 pakker i minuttet.

LINERLESS PRINT
FLEKSIBEL PAKNING

KOMPAKT DESIGN



Lille og kompakt
AW-5600FX har et kompakt  
design, der blot kræver et  
grund-areal på 800 x 935 mm.

Ekstra-stor og brugervenlig touchscreen  
i fuld-farve
Den 12,1” store farve touch-screen gør det nemt at betjene maskinen.  
Etiket-tekst og -placering kan ses i Preview, hvilket forhindrer fejl. 
Tasterne på skærmen kan frit programmeres med PLU og nyttige funk-
tioner. Tasternes størrelse, farve og placering kan ligeledes tilpasses  
individuelt.

Fleksible pakke-funktioner 
AW-5600FX kan pakke både skrøbelig varer, bakker i uregelmæssige 
størrelser og produkter uden bakke. Normalt pakkes de manuelt,  
men den besværlige opgave klarer AW-5600FX nemt og hurtigt,  
og øger dermed produktiviteten.

Pakker endnu hurtigere
AW-5600FX pakker op til 17 pakker i minuttet. Det er en 20% forøgelse 
ift. tidligere modeller, hvilket forbedrer produktiviteten i pakkeriet.

Fås med Linerless etiketprint
AW-5600FX model LL kan køre  
Linerless etiketprint, hvilket eliminerer  
etiketspild og forøg er fleksibilitet  
og fortjenesten.

Fleksible etiketformater
Den automatiske saks klipper den printede  
etiket af en rulle med Linerless-etiketpapir.  
Der kan printes varierende etiketlayouts  
og -længde på én og samme etiketrulle.

Slut med tom pladsspild  
på store etiketter
Den automatiske etikettilpasning eliminerer  
uudnyttet plads og sørger for automatisk  
justering af etiketstørrelsen. Det reducerer  
udgiften til etiketter og gør de printede  
etiketter mere spændende.

Avanceret ”Pick-Pack” system understøtter  
effektivt komplekse pakke-opgaver
AW-5600FX har et patenteret”Pick-Pack” system, der giver en endnu bedre pakkekvalitet og mere 
fleksible pakkemuligheder.

Pakning

Veje-område 

Pakkestr.:

Pakkehastighed

Antal filmruller

Vejning

Kapacitet

Deling

Veje-område

Max. pakkekap.

Prismærkning

Printertyper

Printmetode

Etikettype

Appl.metode

Etiketformat

Betjeningspanel

Display

Tastatur

Programmerbart

Generelt

Udførelse

Strømtilslutning

Strømforbrug

Egenvægt

Luftfugtighed

Optioner

Scanner for sporing

Ekstra printer 

Rapport- og 

følgeseddelsprinter

Ethernet I/F 

Se skema under “Vejning”

Bredde 80~350 mm. Højde 10~130 mm. Længde 80~230 mm.

Max. 14 pakninger/min.

1 rulle 

Max. 6/15 kg.

e=2/5 gr.

40 gr. - 15 kg.

40 gr. - 3 kg

Enkelt- eller dobbeltprinter

Thermohoved m/historikkontrol 

Thermopapir

Manuel applikering 

Bredde: 40-80 mm.  Længde: 20-150 mm.

10”  TFT farve finger touch skærm 

Pictogram eller dansk tekst

PLU-nr., varenavn, ingrediens, stk.pris/kg, tara, sidste salgsdato, sporingsdata,  

afd. navn, stregkode (UPC, EAN), målvægt, bakkedata, særlig info, reklametekst, 

butiks navn og logo, ekstra printformat, tekst, grafik, varenr., pakkeforhold

Rustfri stålkonstruktion

220/240V -380/400V, 3-faset, 50/60Hz

1,5 kW

280 kg

90%RH (max.)    

Tekniske specifikationer

Max. 3/6 kg.

e=1/2 gr.

20 gr. - 6 kg.

20 gr. - 3 kg

Max. 15/30 lb.

e=0,005/0,01 lb.

0,20 lb. - 30 lb.

0,1 - 6,62 lb.

Dimensioner



Markedsledende leverandør  
Scanvaegt Systems A/S er en dansk-ejet virksomhed, der blev etableret i 1932. Vi udvikler, producerer 
og forhandler butiksvægte, pakkemaskiner, prismærkningsanlæg, kontanthåndteringssystemer, 
returpantautomater samt etiketter og it-systemer. 
Scanvaegt Systems A/S beskæftiger ca. 200 medarbejdere og har hovedkontor beliggende i Århus, 
salgs- og servicenet i Danmark,  datterselskaber i Norge, Sverige, Tyskland og Polen samt forhandlere 
i en række andre lande. 

Den komplette samarbejdspartner 
Service og support er vigtige faktorer i enhver fremstillingsvirksomhed og nøgleord for os. Derfor 
stiller vi omfattende  service- og support-ydelser i form af forebyggende vedligeholdelsesaftaler, 
uddannelse og instruktion, installation, reservedele, hotline support, software service og verifikation,  
til rådighed for vores kunder i hele landet.

M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
fo

r æ
nd

rin
ge

r v
1/

20
18

.0
3

Scanvaegt Systems A/S  •  Stærmosegårdsvej 2  •  5230 Odense M  •  Danmark  •  info@scanvaegt.dk  •  Tel. +45 6591 600o
detail.scanvaegt.dk


