
Effektiv vejning til søs

Marelec Marinevægte er designet specifikt til at kunne klare veje-opgaverne 
ombord på fiskefartøjer under både våde og barske forhold.

Marelec Marinevægte
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Marelec Marinevægte er designet specifikt til at kunne klare de skrappe krav, der stilles til vejning 
ombord på fiskefartøjer. Vægtene kan håndtere de fleste veje-opgaver, selv under meget våde og  
barske forhold.

Marelec Marinevægte – 
det ultimative vejesystem ombord! 

Marelec W50/D100 
W50/D100 er den store marinevægt, som er både robust 
og let at betjene. D100-indikatoren udgør et intelligent 
produktionsværktøj, hvor man med ganske få tryk på 
touch-skærmen vælger både fiskeart, størrelse, kvalitet og 
præsentation.

Funktioner for:
•    48 standard fiskearter, op til 100 fiskearter. 

Ubegrænset karakterer (1 knap/art)
•    1500 programmerbare produkter/størrelses- 

kombinationer
•  Her-og-nu valg af fiskearter
•  Valg af kvalitet
•  Valg af størrelser
•  Valg af præsentationer
•  Valg af et nyt slæb
•  Programmerbar opløsning

Tekniske specifikationer
Vejekapacitet: 2-60 kg 
Dimensioner: 500x600mm
Aktiv bevægelseskompensation: 0,7G - 1,3G/15°
Præcision: e=100/Klasse III -10°C    +40°C

Søpakke-Software
Marinevægtene kan fås med et dedikeret marine-
softwaresystem til registrering, beregning, rapporter og 
kommunikation. Det giver et detaljeret overblik over alle 
fangster i såvel skema-form og grafisk form.

Systemet har rapporter for bl.a.:

•  Procent af fangst pr. fiskeart og/eller størrelse 
•   Totalvægt og kvantum pr. fiskeart, dato, størrelse,  

slæb og/eller tur
•  e-logbog iht. EU-direktiv (EC) 1077/2008 d.d. 3/11/2008
•  Udbytte og fortjeneste

Marelec W8-D4
W8-D4 er den enkle, men solide marinevægt, der fås med to 
veje-kapaciteter – hhv. 6 kg og 30 kg.
Den brugervenlige D4-indikator har high-low alarm, når 
målvægten er nået. Indikatoren leveres monteret på søjle eller 
stand-alone med 3 m kabel til valgfri montering, f.eks. på væg.

Funktioner for:
•  Mærkning: 50 bruger-programmerbare fiskearter
•  Auto-tara funktion
•  Forward/Reverse sortering i 14 vægtklasser
•  Print af Statistisk rapport
•  Option: Batterifunktion

Tekniske specifikationer
Vejekapacitet: 0-6 kg eller 0-30 kg
Dimensioner: 325x325mm
Registreringshastighed: max. 0,5 sek.
Præcision på nominel vægt: 0,05%.

Service – til lands, til vands og i luften
Driftssikkerheden er afgørende for effektiviteten og dermed 
også for din fortjeneste. 

Vi tilbyder såvel forebyggende vedligehold som akut 
”førstehjælp”. Det optimerer driftsikkerheden og oppetiden på 
dit veje-udstyr, så du undgår dyre produktionsstop. 

Scanvaegt Systems råder over en række marine-specialister, 
som kan yde målrettet support til vores kunder – både til lands 
og til vands.

Sø-stærk og driftsikker 
Både vægt-indikator og vægt-underpart er fremstillet i rustfrit 
stål AISI 316L og udviklet til brug i det barske miljø til søs. 

Alle udsatte komponenter er indbygget og hermetisk forseglet. 
Både indikator-kabinet og vejeceller er hermetisk forseglet 
med en tæthedsgrad på IP67. 

Vægten har ingen bevægelige dele, der kunne beskadiges. 
Konstruktionen har indbygget beskyttelse mod mekanisk 
overbelastning.

Fleksible muligheder
Vægtene er meget fleksible og kan udstyres med en række  
forskellige etiketprintere samt softwaresystemer og rapport-
programmer. Eksisterende Intermec PX4i printere kan 
naturligvis også tilkobles til systemet, hvilket sparer investering 
i en ny etiketprinter.

Softwaresystemet kan tilpasses individuelle behov og 
specifikke produktionskrav.

 

Præcis vejning – under alle forhold
Uanset hvor høj søen er, vejer marinevægtene altid præcist 
og hurtigt. De har en avanceret funktion til kompensation 
af bådens bevægelser, som sikrer præcise vejeresultater. 
Marinevægtene har samtidig en høj registreringshastighed,  
så vejning foregår hurtigt, hvilket optimerer produktiviteten. 
Kompenseringen for bevægelserne sker kontinuerligt,  
så vægten altid vejer fuldstændigt nøjagtig.

Brugervenlig og nem at rengøre
Betjening af vægten er enkel og klares nemt vha. tydeligt 
display og letforståelig taster. Der kan programmeres et stort 
antal fiskearter, som gør det hurtigt at registrere de ind- 
vejede fisk.

Effektiv rengøring er vigtig. Marinevægtens konstruktion 
forhindrer ansamlinger af snavs og gør det samtidig let at 
rengøre vægten både grundigt og hurtigt.
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Markedsledende leverandør  
Scanvaegt Systems A/S er en dansk-ejet virksomhed, der blev etableret i 1932. Vi udvikler, producerer 
og forhandler vejesystemer, etiketteringsløsninger og inspektionsudstyr samt tilhørende IT-systemer 
og sporingsløsninger.
Scanvaegt Systems A/S beskæftiger ca. 220 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.
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Scanvaegt Systems A/S  •  Johann Gutenbergs Vej 5-9  •  8200 Århus N  •  Danmark  •  info@scanvaegt.dk  •  Tel. +45 8678 5500
scanvaegt.dk


