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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, fisk och delikatessvaror. 

Vad
AW-5600AT II är en helautomatisk 
packmaskin med stor skärm och 
inbyggd printer.

DIGI AW-5600AT II 
Packmaskin

AW-5600AT II är en helautomatisk packmaskin med integrerad våg/prismärkare och printer. 
Robotarmen för etikettappliceringen ger alltid exakt placering av etiketten. En 15” färgpekskärm 
ger enkelt handhavande och programmering. AW-5600AT II packar med perfekt resultat både 
med PE- och PVC-film. Med sitt speciella filmsträckningssystem klarar den alla trågstorlekar med 
en filmbredd. Som tillval finns möjlighet till extraprinter och applikator för promotionetiketter, 
etc. Printern med 300DPI och TTF fonter ger tydliga utskrifter med hög upplösning även av bilder.

 h En filmbredd klarar alla trågstorlekar tack vare ett unikt filmsträckningssystem.
 h Automatisk avkänning/inställning av trågstorlek.
 h Enkelt och snabbt filmbyte.
 h Lätt att programmera och handha, tack vare pekskärmen.
 h Linerlessprinter med DIGIs unika auto-cutter. 
 h Unik etikettapplikator ger exakt placering av etiketten på paketet.
 h Hanterar ursprungsmärkning inklusive rapport.
 h Ger perfekt packresultat både med PE- och PVC-film.
 h Möjlighet till extraprinter och applikator för promotionetiketter, etc. 



Skiss med mått

StrongPoint Sverige
031-706 80 00 
info.se@strongpoint.com
www.strongpoint.se

DIGI AW5600-AT II 
Bredd: 1150 mm 
Höjd: 1465 mm 
Djup: 1535 mm 
Vikt: 400 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 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) 36 paket/minut 
Trågstorlekar  
Längd - Max 380 mm, min 130 mm
Bredd - Max 254 mm, min 80 mm
Höjd - Max 130 mm, min 10 mm
Maxmått kan ej utnyttjas samtidigt.
Filmbredd Max 400-450 mm,  PVC eller  
PE-film för maskinpaketering
 
Nätanslutning 230 VAC 1-fas 50Hz, 1.7 kW
Minneskapacitet 8.8Gb
Batteribackup Minne 
Urladdningstid 30 dygn

Tryckmetod Thermo, 80 mm bredd,  
300 dpi, printhastighet upp till 150 mm/s
Etiketter Bredd 40-80mm höjd 40-105 mm
Standard 60x75 mm 2.000 st/rulle.
För andra etikettstorlekar, kontakta vår 
kundtjänst.

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 
 
Tillval  Dubbelprinter, butiksdatakoppling

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.


