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DS 502

Kontrolní, voděodolná, 
kompaktní váha včetně 
úředního ověření.

Napájení na baterie 
nebo adapter

DS 166 

Kontrolní podlahová 
váha s váživostí do 
150kg.

Včetně úředního 
ověření

DS 673S/SS

Kontrolní, voděodolná, 
kompaktní váha i v nerez 

provedení, včetně 
úředního ověření.

Napájení na dobíjitelný 
akumulátor/220V

DC  782

Velice přesná počítací váha 
ve čtyřech váživostech 

2,5kg až 25kg.

Včetně úředního ověření
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DS 782 B

Váha s výpočtem ceny 
a možností připojení k 
pokladně, zákaznický displej 
v těle váhy.

Připraveno pro Welmec

MP 7000/DS 983

Zabudovatelný skener 
čarových 2D kódů 
s integrovanou váhou.

Připraveno pro Welmec

DS 782 P/LP

Váha s výpočtem ceny a 
možností připojení k pokladně, 
zákaznický displej na středním 

či dlouhém sloupku.

Připraveno pro Welmec

DS 983/S-WQ

Váha s výpočtem ceny 
a možností připojení 
k pokladně s externí 

plošinkou.

Připravno pro Welmec
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SM 120T B

Etiketovací váha na klasickou či 
linerless etiketu, nebo 
váhopokladna s autostřihačem 
v provedení bez sloupku.

7“ zákaznický displej

SM 5100 BS

Etiketovací samoobslužná
váha na klasickou etiketu.

72 tlačítek s obrázky

SM 120T P

Etiketovací váha na klasickou
 či linerless etiketu, nebo 

váhopokladna s autostřihačem 
v provedení se sloupkem.

7“ zákaznický displej

RM 5800

Profesionální 
váhopokladna určená pro 

pokladní systém GS5.

Velký 12“ displej pro 
zákazníka i obsluhu
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SM 5300X B

Moderní PC váha na klasickou 
či linerless etiketu, nebo 
váhopokladna s autostřihačem 
v provedení bez sloupku.

7“ displej pro zákazníka, 
10“ displej pro obsluhu

SM 5300X EV 
Moderní PC váha na klasickou 
či linerless etiketu, nebo 
váhopokladna s autostřihačem 
v provedení se sloupkem 
a vyvýšenou klávesnicí.

10“ displej pro zákazníka 
i obsluhu

SM 5300X P

Moderní PC váha na klasickou 
či linerless etiketu, nebo 

váhopokladna s autostřihačem 
v provedení se sloupkem.

                                                                   
7“displej,  linerless/etiketa, 

autostřihač        

SM 5300X SSP

Moderní PC 
samoobslužná váha na 

klasickou či linerless 
etiketu.

Velký 19“ displej
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RM 5900

Kompaktní PC váhopokladna 
s dotykovým 10“ displejem 
pro obsluhu a 7‘‘ zákaznickým 
displejem v těle váhy.

Volitelně na dobíjitelný 
akumulátor, váživost 15kg 
nebo 30kg

BYOC 

Řešení pro nakupování s 
nulovým odpadem do vlastní 
nádoby. Zjednodušuje 
proces bezobalového vážení 
na tři jednoduché kroky – 
Naber, Zvaž a Tiskni.

Eco-friendly, 
využití vlastní nádoby

SM 6000 EV Plus 8/15

Designová váha na linerless 
etiketu nebo váhopokladna 

připravená pro komunikaci s 
elektronickými cenovkami.

Vertikální displej 15“ pro 
zákazníka, 8“ pro obsluhu

eSence

Vestavěný pohybový senzor, 
který odesílá na váhu přesné 

informace o nabíraném 
produktu. Eliminuje chyby 

a účinně snižuje dobu 
obsloužení zákazníka.

Bezobalový prodej, 
snižuje chybovost
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Příslušenství ESL 

Velký výběr držáků, lišt 
a rámečků pro elektronické 
cenovky. Příslušenství pro 
komunikaci s pokladním 
systémem.

Držáky, lišty, AP pointy

Aplikace SDM

Aplikace pro správu dat do 
DIGI vah s tiskem.

Jednoduchá správa položek E
S
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Elektronické cenovky, které 
se díky vysokému stupni 

krytí IP67 a odolnosti vůči 
chladu výborně hodí 

do obslužných úseků s 
masem a lahůdkami.

IP67, komunikace 
s DIGI váhami

Infotag

Elektronické cenovky 
umožňují pohodlně sledovat 
a provádět aktualizaci cen 
z jednoho místa a zároveň 
šetří provozní náklady.

Rychlá aktualizace cen, 
eliminace chybovosti
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DPS 5000e

Kompaktní etiketovací váha 
pro menší potravinářské 
přípravny či výrobny.

Šíře tisku TE 80mm / LL 59mm

DPS 5600

Vysoce výkonná a rychlá 
profesionální etiketovací 

pokládací váha.

Kompaktní i modulární 
provedení

LI - 5600

Pohodlné a kompletní 
řešení pro širokou 

škálu aplikací.

Rychlé a přesné 
etiketování

DPS 800 

Terminál s vysokou 
variabilitou připojitelných 
periferií a velkým barevným 
dotykovým displejem.

Vhodné řešení pro 
náročné prostředí
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HI - 700

Sestava pro automatické 
dynamické vážení 
a vysokorychlostní 
etiketování.

Horní i spodní tisk etiket

LI - 700 

Plně automatický vážicí 
a etiketovací stroj typu 
start-stop.

Aplikace vzduchem 
či aplikátorem

Aplikátor LA 110EC 

Automatizovaná aplikace
etiket s integrovaným 

dopravníkem a tiskárnou.

Široká škála použití P
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RST 7514

Dopravníky sloužící 
pro dopravu a řazení 

produktů.

Robustní provedení
a variabilnost
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SWS 6000e

Kompaktní stolní 
etiketovací a balící váha 
budoucnosti.

Ergonomická 
a eco-friendly

AW 5600 FXII 

Vysoce flexibilní 
poloautomatický balící, 
važící a etiketovací systém.

Balení do průtažné folie

RGW 560II

Flexibilní průmyslové 
řešení pro atraktivní ovinutí 

produktu páskem 
s možností dotisku.

Intuitivní obsluha

AW 5600 ATII 

Plně integrovaný balící, vážící 
a etiketovací systém pro 

potraviny s táckem.

Připojení až 4 tiskáren
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IT 1

Univerzální průmyslový 
vážní indikátor pro 
obchodní vážení.

Na zeď nebo desku

IT 4000E 

Průmyslový vážní terminál 
pro plnící a vážící aplikace.

Potravinářský 
či chemický průmysl

IT3

Univerzální průmyslový 
vážní indikátor pro integraci 

do Ethernet sítě.

Mnoho různých programů

IT 6000E

Univerzální vážní terminál 
pro náročné vážící a plnící 

aplikace.

Nerezové pouzdro IP65K P
rů
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IT 8000E

Přizpůsobitelný vážní 
terminál pro náročné 
vážící a plnící aplikace.

Mobilní i statické použití

PC terminal 

Nerezový dotykový PC 
terminál do náročného 
průmyslového prostředí.

Pro 1 či 2 vážící moduly

DI 517

Univerzální digitální 
indikátor pro 

obchodní vážení.

Připojení displeje a PC

EDA52 

Vysoce odolný přenosný 
terminál s funkcí skeneru 

a krytím IP67.

Čte i špatně čitelné kódy
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Můstek se
sníženým středem

Podlahová váha pro 
pohodlné nasunutí 
či najetí předmětu.

Obchodní i kontrolní vážení

Můstek se 
zvýšeným rámem

Vážení zboží větších 
rozměrů od 1500 do 2000 
kg i ve výbušném prostředí.

V podlaze, nájezdu i krytu

Můstek 60x45

Stolní váha i pro 
implementace na ručně 

vedené vozíky či VZV.

Nerez či lakovaná ocel

Visutá váha

Dráhový vážící systém do 
masozpracující výroby.

Nerezové provedení P
rů
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LK-B20

Kompaktní spolehlivá 
tiskárna etiket do středně 
náročných provozů.

Termo / termotransferový tisk

ZT 411

Robustní průmyslová 
tiskárna s celokovovým 
rámem.

Stabilní termo tisk

PM 45

Průmyslová tiskárna 
střední třídy pro širokou 

škálu aplikací.

Vysoká rychlost 
a flexibilita

ZX  1300i

Vysoce výkonná a rychlá 
průmyslová tiskárna 

čárových kódů.

Kompaktní a
 robustní provedení
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Metal detector M6h

Vynikající citlivost detekce 
pro jednotlivé produkty 
i velká balení.

Železné 
i neželezné kovy

Kontrolní váha 
SSV series

Vysoká rychlost, přesnost, 
citlivost a spolehlivost vážení 
i v náročeném provozu.

Voděodolné i univerzální

Rentgen XR 75

Detekce vadných, 
chybějících či 

kontaminovaných produktů.

Balené i nebalené 
produkty

Vyřazování

Bezpečné vyřazení 
kontaminovaných 

či nekvalitních 
produktů z linky.

Mnoho způsobů řešení
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CHD 3050

Registrační pokladna s termo 
tiskárnou. Řešení vhodné pro 
bistra, hospody, stánkový 
prodej a malé prodejny.

5000PLU, 
8 prodejních oddělení

CHD 5850 

Klasická robustní registrační 
pokladna, vhodná do potravin, 
drogerie, papírnictví a do 
středně velkých podniků.

10000PLU, 
99 prodejních skupin

CHD 3850

Klasická robustní registrační 
pokladna. Univerzální využití, 

vhodná do potravin, drogerie, 
papírnictví i do středně 

velkých podniků.

10000PLU, 
99 prodejních skupin

CHD 6800

Kompaktní a moderní 
dotyková registrační 

pokladna s podporou 
Android.

Dotykový 10,1“ displej, 
Android
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CHD 8800

Pokladní systém v moderním 
designu, určený pro podnikání, 
které vyžaduje výjimečnou 
hodnotu, spolehlivost 
a výkon na který se můžete 
spolehnout.

15“ Touchscreen 1024 x 768

SCO Alfred 

Kompaktní SCO vhodné 
především pro menší 
obchodní prostory.

Velká variabilita 
přídavných modulů

NG POS 200

NG POS 200 je moderní 
dotyková pokladna. 

Její nadčasový vzhled a 
pohodlné ovládání vyhoví 

jakémukoli obchodu.

Dotykový 15“ displej 
WLED Backlight

SCO standard

Komplexní samoobslužný 
pokladní systém, který nabízí 
nové možnosti optimalizace 

času a nákladů.

Platba přes terminál či cash
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GS5 software

Pokladní a informační systém. 
Profesionální nástroj pro 
objednávky, příjem zboží, 
řízení prodejních cen, tvorbu 
prodejních akcí, kontrolu 
a statistické nástroje.

Objednávky, příjem, cenotvorba, 
skladové hospodářství

GS5 manager 

Moderní aplikace do mobilního 
zařízení, vhodná především 
ke sledování hospodaření 
prodejen v reálném čase 
odkudkoli a kdykoliv.

Sledování důležitých 
prodejních dat online

GS5 terminal

Aplikace slouží k rychlému 
náhledu na jednotlivé zboží 

na dané prodejně.

Přehledy zboží, skladů, 
tvorba inventur

GS5  e-shop

e-shop pro rozšíření 
služeb Vašich kamenných 
obchodů, který Vám zvýší 

počet zákazníků.

Objednávky 
automaticky a chytře

5
S Software
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MojeBody

Věrnostní systém MojeBody 
v mobilním telefonu. Už žádné 
další plastové kartičky nebo 
lepení nálepek.

Body se skenují přes QR kód

Příslušenství 

Pokladní zásuvky, euro-
kazety, skenery a další 
příslušenství pro obchod.  

Velký výběr příslušenství

Zákaznický displej

Zákaznický displej nejen k 
informovanosti zákazníka 

o probíhajícím nákupu, ale i 
například pro reklamní sdělení.

9,7“ nebo 15“ displej

Držáky a flexi tyče

Flexibilní držáky a tyče pro 
uchycení POS, terminálu, 

druhého displeje a dalších 
periferií.

Flexibilní a modulární
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Přesné paletové 
vozíky s váhou

0,1% odchylka z vážení, 
možnost elektrického pohonu, 
wi-fi, bluetooth, případně 
úprava vozíku přímo na míru.

Napájení vozíků je z akumulátoru 
nebo AA baterií, dle typu

Vážicí vidlice iForks

Přesné vážení, 0,1% max. 
odchylka, možnost 

obchodního vážení a napojení 
do nadřazeného systému k 

odesílání dat.

Vlastní akumulátory, 
indikátor následně napájen 

z vozíku nebo AA baterií

Indikator RCS 

Orientační vážení zabudované 
do vnitřku vozíku, díky tomu 
vynikají dlouhou životností 
a odolností.

Napájení je z vozíku

Manipulační 
technika na míru

Po konzultaci můžeme 
dodat úpravy vozíku, vážící 

desky, dle možností.

Řešení je možné i propojit 
s nadřazeným systémem



www.novumglobal.eu Autorizované tankování

21

Monitoring 
výdeje kapalin

Automatický bezobslužný 
systém výdeje využitelný 
v každém oboru. Vlastní 
řešení již od roku 2008.

Vhodné pro všechny 
druhy kapalin

GPS a zabezpečení 
vozidel

Komplexní systém pro 
optimalizaci nákladů, 

zabezpečení a monitoringu 
vozového parku.

Online monitoring

Autorizované 
tankování PHM

Řídící systém, který zamezí 
manipulaci s PHM a přináší 
úspory až 20% nákladů na palivo.
Stovky spokojených zákazníků.

Revoluční systém tankování

Čerpací stanice 
a výdejní stojany

Výstavba a modernizace 
čerpacích stanic, dodání 

převozních nádrží ADR a široké 
spektrum výdejních stojanů.

Kompletní řešení na klíč 
pro každého zákazníka
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Etikety

Termo etikety různých 
rozměrů pro potisk ve váhách 
a pokladních systémech. Pro 
tisk jednotlivých štítků, polep 
dokumentů či zařízení. Termo 
etikety na přání potiskneme 
dle vašeho návrhu.

Etikety na míru,
Linerless Labels

Pokladní kotoučky 

Termo pokladní pásky pro 
termotiskárny pokladních 

účtenek, pro klasické 
registrační pokladny a váhy a 

pro všechny druhy platebních 
terminálů.

Velký výběr velikostí kotoučků

Obalový materiál

Kvalitní Stretch folie - 
moderní univerzální obalový 
materiál, který umožňuje 
rychle a kvalitně zabalit 
různé druhy zboží.

Snadno a rychle se odvíjí 

Etiketovací kleště

Jednořádkové kleště o 
rozměru 26 × 12 mm, 

vhodné pro každou prodejnu.

8 číselných míst
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Servis 24/7/365 

Jsme stále s Vámi. 
Zajišťujeme servis 24 hodin 
denně po celý rok.

Servis v místě zákazníka, 
helpdesk

Helpdesk

Zajišťujeme efektivní 
podporu našich 

produktů a služeb.

Aplikace Helpdesk, 
odborná pomoc 24/7/365

Služby a konzultace

Neváhejte se na nás 
obrátit, rádi s Vámi vše 
zkonzultujeme, poradíme 
či navrhneme řešení na míru.

Odborné konzultace a řešení 

Welmec, kalibrace
 a cejchování

Zajistíme pro Vás Welmec, 
kalibrace a cejchování pro 

Vaše váhy a pokladny.

Ověření zařízení, 
splnění legislativy
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POLAND

UKRAINE
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REPUBLIC

UNITED
 KINGDOM

AUSTRIA

FRANCE
ROMANIA

BULGARIA

GREECE
SPAIN
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GERMANY

ITALY

SERBIA

HUNGARY

SLOVAKIA

NETHERLANDS

BELGIUM

LITHUANIA

LATVIA

ESTONIA

IRELAND

MACEDONIA

ALBANIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

CROATIA

SLOVENIA

SWITZERLAND

DENMARK

BELARUS
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Obchod
Obchodní váhy
Pokladní systémy 
Elektronické cenovky

Software Servis

Flexi


