
Effektiv och användarvänlig
ScanPlant NG Scanning • Weighing • Labelling  

FLEXIBEL DESIGN
KORREKT INFORMATION

ENKEL ANVÄNDNING

Denna ScanPlant NG-modul ger flexibla etikettlayouter och - kombinerat med systemintegration – säkerställer att 
korrekt information skrivs ut på etiketterna. 
Det effektiviserar arbetsflödet och minskar antalet fel.

 



Skanning, vägning och märkning
Modulen ScanPlant NG Scanning-Weighing-Labelling är ett 
smart verktyg för att utforma flexibla etikettlayouter och för att 
säkerställa utskrift av korrekt information på etiketterna.

Det är enkelt att utforma nya etikettlayouter med denna modul,  
vilket sparar arbetstid. 
I kombination med systemintegration kontrollerar modulen den  
information som ska skrivas ut och säkerställer därmed att korrekt 
information skrivs ut på etiketten.
Detta gör arbetsrutinerna effektivare och minskar antalet fel.

Genom att använda dynamiska etikettlayouter kan du minimera det 
totala antalet olika etikettlayouter.

Modulen ScanPlant NG Scanning-Weighing-Labelling stöder all 
hårdvara från Scanvaegt som till exempel industrivågar, automatiska 
märkningssystem, etikettskrivare, streckkods skrivare och RFID samt 
checkvågar, metalldetektorer och sorteringssystem.

Modulen stöder även kommunikation med tredjepartsutrustning 
såsom SCADA-system, visionkameror, flödesmätare och PLC.

Det är möjligt att ansluta en separat skrivare för att skriva ut palletiket-
ter med en totalvikt som automatiskt ackumuleras baserat på  
kartongregistreringarna. Kartongernas individuella variabla vikter  
summeras när det fördefinierade antalet kartonger per pall uppnås 
och skrivs sedan ut på palletiketten.

Smarta koncept
Scanvaegt erbjuder flera totallösningar med mjukvara och hårdvara för 
scanning, vägning, märkning och inspektion.

Bland lösningarna finns ABWL-systemen, Automatic Box Weigh  
Labelling, för automatisk vägning, utskrift och märkning av kartonger 
och liknande produkter. 
Dessa system kan innehålla streckkodskontroll, viktkontroll med  
eventuell utsortering, kontroll av orderdata samt förseglingsetikett.
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