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Var
Vågen passar bra att placera direkt 
på plockvagnen för att snabba upp 
och underlätta orderplock i butik. 

Vem
Butikspersonal kan med denna 
våg enkelt hantera vägning och 
märkning mobilt i butiken. 

Vad
SM-5300LBLL är en våg som drivs 
med batterier särskilt lämplig för 
plock av onlineorder.

DIGI SM-5300LBLL 
Mobil plockvagnsvåg

DIGI SM-5300LBLL är en batteridriven våg med linerless printer för 
e-handelsplock i butik. Med en tydlig 7” touchscreen är det enkelt att söka 
upp de produkter som skall plockas och märkas. Ett kraftfullt batteripack 
med inbyggd laddare gör att man klarar en hel dags plock och märking av 
e-handelsorder utan laddning.  
 
Utrustad med trådlöst nätverk som gör att uppdateringar från butiksdatasystem 
alltid når vågen oavsett var den befinner sig i butiken, DIGI´s unika 
linerlessprinter med autocutter gör att man får en anpassad etikett beroende av 
textmängd. 

 h Kompakt och lättplacerad.
 h Tydlig 7” touchscreen
 h Kraftfullt batteripack med inyggd laddare
 h Linerlessprinter med DIGIs unika auto-cutter.
 h Kopplingsbar till butiksdatasystem (tillval).
 h Trådlöst W-lan. 
 h Snabbt och enkelt byte med linerlessetikett.
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DIGI SM-5300LBLL 
Bredd: 360 mm 
Höjd: 140 mm 
Djup: 449 mm 
Vågplatta: 355 (B) x 283 (D) mm 
Vikt: 14,7  kg (varav batteripack 3,7 kg) 
Operativsystem: Linux

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

Tryckmetod Thermo (direkt) 56 mm bredd 
(203 dpi) (printhastighet max 150 mm/s)
Linerlessmaterial Max. 58mm x 65m 
(max rulldiameter 105mm) (DIGI godkänt 
material) 

Data som kan tryckas på etiketten
Varunamn
Packdag
Klockslag
Sista förbrukningsdag (bäst före)
Vikt
Kilo- eller styckepris
Slutpris
PLU-nummer
EAN-symbol
Reklammeddelande
Extra texter (t ex ”kylvara”)
Antal
Symbol
Bild/logo
Ursprungsinformation (född, uppfödd, 
slakteri etc.) 
 
Kapacitet 15 kg dual range (0-6 kg/2g, 
6-15 kg/5g) 
Viktgivare Lastcell

Operatörsdisplay 7” WVGA pekskärm, 
justerbar vinkel 
Strömförsörjning 230 VAC, 50Hz
Effektförbrukning 50W 
Interface Ethernet(TCP/IP), USB och RS-
232C Wlan 
 
Minneskapacitet 512 GB DDR3-ram
8 GB eMMC

Batteri
B500 Batteripack
230V 500W
462W/H 
(8.4 timmar drift vid kontinuerlig 
printning 24 timmar i standby)

Vi förbehåller oss rätten till ändringar
i sortiment och konstruktion.


