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Zabraňuje zbytečnému
a chybnému vyřazení 
dvou produků a 
současně zvyšuje 
přesnost.

vážení 
a

vyřazování

Jedinečná technologie

Víc než jen vážení:
řada SSV poskytuje cenné 
informace o řízení procesu.

H I S T O R I E

Od roku 1964 se 
kontrolní váhy Antritsu 
neustále vyvíjejí.

Základní funkce
Vyšší přesnost a stabilita
díky výrazně vylepšeným
vážícím snímačům.

    Přidaná hodnota
Vylepšené ovládání
pomocí intuitivního
navigačního systému.

Přidaná hodnota
Zvýšení produktivity díky
SMF (funkcí chytrého
vážení) a dalším funkcím.

1964
řada K501
první kontrolní váha Antritsu
[Hlavní model: K501]
   Maximální rychlost:
   150 produktů/min
   Dílek váhy: 0,5 g
   Maximální přesnost: ±0,5 g

1978
řada 8 (osm)
Byla velice úspěšná 
díky skvělému poměru 
cena/výkon
[Hlavní model: K528]
   Maximální rychlost:
   150 produktů/min
   Dílek váhy: 0,01 g
   Maximální přesnost: ±0,05 g

1990
řada Hi
Poprvé použila vysokorychlostní
a vysoce přesnou rovnováhu
elektromagnetických sil.
[Hlavní model: K621B]
   Maximální rychlost:
   150 produktů/min
   Dílek váhy: 0,005 g
   Maximální přesnost: ±0,02 g

2000
řada SV
S více jak 800 různými modely
se řada SV stala produktem
prodávaným více jak 10 let.
[Hlavní model: KW6003BP03]
   Maximální rychlost:
   310 produktů/min
   Dílek váhy: 0,005 g
   Maximální přesnost: ±0,015 g

2011
řada SSV
[Hlavní model: KWS6003BP03]
   Maximální rychlost:
   310 produktů/min
   Dílek váhy: 0,001 g
   Maximální přesnost: ±0,01 g















■ Volitelné možnosti

Světelný samafor

� 

(s bzučákem) 
Podporuje vzdálené 

monitorováni. 

Tiskárna dat
Tiskne výsledky kontroly

na účtenkový papír. 

Nouzový 
vypínač 

V případě nouze 
zastaví zařízeni. 

Změna výšky linky 

�r Nohy se šrouby umožňuji 
snadné nastaveni výšky. 

Kotvící deska 

tZajišťuje zařízeni 
pevně na místě. 

Vzdálený indikátor

Samostatně stojící ovládací 
panel může být umístěn 

na vhodnější místo.

■ Vyřazování

Do strany (Flipper) 

Odfukem (Air-jet) 

Vytlačením (Pusher) 

vysoce univerzální 

kartony 
těžké ba I iky 

vysoká rychlost 

lehké samostatně 
balené produkty 

obecné použiti 

kartony 

řada SSV kontrolních vah /lnri tSU 

Podrobnosti vám sdělí naši obchodní zástupci. 

� 

[=] 

CE 

, Propadlo (Dropout) 

Propadlo (Up and Out) 

Dopravník (Carrier) 

Příčník 
Poskytuje plynulé 
přechody produktu a 
zabraňuje jeho hromaděni. 

Boční vodítka 
Poskytuje přesné umístěni 
produktu na dopravníku. 

Plný kryt
Zabraňuje proudění 
vzduchu zhora, ze stran i 
zespodu. 

Horní kryt
Zabraňuje proudění 
vzduchu zhora. 

Boční kryt 
Zabraňuje proudění 
vzduchu ze strany. 

Monitoring na dálku 
Umožňuje prohlíženi údajů 
měřeni a vyhodnoceni v 
reálném čase ze 
vzdáleného umístěni. 
(pouze software) 

CE & FCC značení 

tenké produkty 

tenké sáčky 
plátky 

tenké produkty 

tenké sáčky 
plátky 

shora otevřené 
nádoby 

plechovky 

sklenice 
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tiskárna
(volitelná)

indikátor








