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Var
I beredningsrum eller i anknytning 
till chark & deli för vägning, 
packning och märkning av varor.

Vem
Butikspersonal kan packa, väga och 
märka egenpackade matvaror så 
som kött, delikatesser och fisk. 

Vad
AW-5600 CP/AUTO II LL är en 
packmaskin med inbyggd våg och 
prismärkning med etikettprinter.

DIGI AW-5600  
CP/AUTO II
Packmaskin

AW-5600 CP/AUTO II är en helautomatisk packmaskin med integrerad våg/prismärkare med 
automatisk etikettapplicering. En stor 15” färgpekskärm för ett enkelt handhavande. Maskinen 
packar med perfekt resultat både med PE- och PVC-film. Helautomatiska packmaskiner med 
integrerade vågar och prismäkning för dig som vill packa och märka själv. Den automatisk 
packmaskinen används i butikens köttavdelning för automatisk vägning/paketering och 
prismärkning. Kan kopplas till butikens butiksdatasystem för uppdatering av priser och 
textinformation, ansluts via fast eller trådlöst nätverk.

 h Kompakt och utrymmessparande design med integrerad våg.
 h Enkelt och snabbt filmbyte.
 h Lätt att programmera och handha, tack vare den stora pekskärmen.
 h Dubbelprinter som tillval för rationell hantering av t. ex. extrapris.
 h Helautomatisk applikator ger perfekt etikettapplicering på alla paket oavsett form, etikettens position  

 är kopplad till tråginställningen.
 h Hanterar ursprungsmärkning inklusive rapport.
 h Säljande etiketter med DIGI Popfont.
 h Ger perfekt packresultat både med PE- och PVC-film.



Skiss med mått
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DIGI AW5600-CP/AUTO II 
Bredd: 1094 mm 
Höjd: 1786 mm 
Djup: 982 mm 
Vikt: 360 kg 
Skärm: 15” TFT färgskärm med pekskärm

Etiketter
Vi tillhandahåller etiketter som fungerar 
optimalt med våra vågar och packmaskiner.  
Vi erbjuder såväl lagerförda standardetiketter 
som butiksunika och specialdesignade etiketter.

DIGI
DIGI är ett av världens starkaste varumärke 
inom butiksvågar, packmaskiner och printrar. 
Genom vår långa erfarenhet inom vägning och 
packning ger vi er den lösningen som passar 
bäst efter era behov. 

Tekniska specifikationer
Packningskapacitet  
40g -5 kg (vägning 15 kg)  
30 paket/minut 
Trågstorlekar  
Längd - Max 350 mm, min 130 mm
Bredd - Max 230 mm, min 80 mm
Höjd - Max 130 mm, min 10 mm
Maxmått kan ej utnyttjas samtidigt.
Filmbredd 300 - 500 mm,  PVC eller  
PE-film för maskinpaketering
 
Nätanslutning 230 VAC 1-fas 50Hz, 1.8 kW
Batteribackup Minne 
Urladdningstid 30 dygn

Tryckmetod Thermo, 80 mm termohuvud 
Etikettstorlek Max. 40-80mm x 28-105 mm

Tillval  Dubbelprinter, butiksdatakoppling 
 
 
 

Data som kan tryckas på etiketten
Antal
Bild/logo
EAN-symbol
Extra texter (t ex ”kylvara”)
Kilo- eller styckepris
Klockslag
Packdag
PLU-nummer
Reklammeddelande
Sista förbrukningsdag (bäst före)
Slutpris
Symbol
Ursprungsinformation (född, uppfödd, 
slakteri etc.)
Varunamn
Vikt

Data, lagrade på PLU
Antal, 4 siffror
Bild/logo
Bäst före Antal dagar, 3 siffror
EAN-Nummer, 6 siffror
Extra texter (t. ex. ”kylvara”)
Extrapris, 6 siffror
Kilo-/styckpris, 6-siffror
Packdag dag-mån-år
Packtid tim-min
PLU-Nummer, 6 siffror
Sistaförbr. Antal dagar, 3 siffror
Tara, 4 siffror
Ursprung
Varunamn, 10 olika textstorlekar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar
i sortiment och konstruktion.


