
Waga przemysłowa Puro®

Doskonałość ważenia w przystępnej cenie

Nowość!

Korzyści w codziennym ważeniu
      Wysoki komfort obsługi i zharmonizowany interfejs  

użytkownika w całym portfolio produktów

      Inteligentne, kompleksowe i przystępne cenowo portfolio 
produktów

      Czas pracy na baterii do 500 godzin

      Pierwsza waga przemysłowa z ładowaniem standardowym 
przez USB-C

      Bezprzewodowa obsługa (opcjonalnie Bluetooth lub wi-fi)

     Krótkie terminy dostaw

     Szybkie wyniki ważenia
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Seria Puro® została opracowana z myślą o zróżnicowanych potrzebach ważenia. 
Wszystkie wagi Puro® zapewniają szybkość pomiaru niezależnie od tego, czy 
w grę wchodzi ważenie, liczenie czy kontrola jakości. Dzięki solidnej konstrukcji 
oraz innowacyjnym i przyjaznym dla użytkownika aplikacjom wagi Puro® 
sprawdzają się we wszystkich obszarach ważenia przemysłowego. Zawierają 
one ładowany akumulator z portem USB-C o wyjątkowo długim czasie pracy, a 
także inteligentne opcje połączeń i pakiety aplikacji. Wybierz swoją wagę Puro® 
z szerokiej oferty produktów i z łatwością zamów doskonałe urządzenie do 
ważenia za pośrednictwem sklepu internetowego Puro®. Nasze międzynarodowe 
centra dystrybucji gwarantują szybką i sprawną dostawę pod same drzwi.  
Te innowacyjne cechy sprawiają, że Puro to „The true measure”.
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Wagi kompaktowe
Szeroka oferta wag kompaktowych Puro® 
sprosta niemal każdym wymaganiom. 
Duże, jasne wyświetlacze i funkcja 
sygnalizacji świetlnej umożliwiają 
komfortową obsługę. 

 

 
Wagi stołowe i podłogowe

Niezawodne i dokładne wyniki ważenia 
w krótkim czasie oraz wysoki komfort 
obsługi zwiększają wydajność i 
usprawniają procesy pracę. 

 

Wskaźnik wagi

Wagi stołowe i podłogowe Puro® 
mają różne wymiary, zakresy ważenia 
i rozdzielczość oraz są wykonane z 
różnych materiałów, by mogły być 
numerem jeden w każdej sytuacji. 

Platformy stołowe i 
podłogowe
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa 
zapewnia solidne rozwiązania dla wielu 
zadań oraz dokładne i niezawodne 
wyniki w ciągu jednej sekundy. Ze 
względu na różnorodność modeli i 
materiałów konstrukcyjnych platformy 
wagowe pasują do każdego otoczenia.  



Minebea Intec Sales - Service
Minebea Intec Production - Sales - Service
Distribution Partners (size refers to amount of Partners)
 up to 5   up to 20  above 20

Przemysł spożywczy  
i napojów

Przemysł  
farmaceutyczny Przemysł chemiczny Przemysł elektroniczny Sektor logistyczny

Rolnictwo RecyklingPrzemysł kosmetyczny Przemysł materiałów  
budowlanych

The true measure 

Minebea Intec jest wiodącym producentem przemysłowych technologii 
ważenia i kontroli. Oferujemy szeroką i wysoce zaawansowaną ofertę produk-
tów, rozwiązań i usług służących doskonalszej niezawodności, wyższemu 
bezpieczeństwu i większej wydajności przemysłowych linii produkcyjnych i 
pakowania. 

Gwarantujemy najwyższą jakość i produktów i usług oraz niemal 150 lat 
doświadczenia, a także ciągły rozwój wiodących technologii.  

Dzięki produktom Minebea Intec klienci mogą korzystać z usług i rozwiązań na 
całym świecie przez cały okres eksploatacji produktu – od pomocy w doborze 
odpowiedniego sprzętu, poprzez wsparcie w zakresie projektowania lub 
instalacji, kalibracji, konserwacji i napraw, aż po przeprowadzenie modernizacji 
sprzętu i sesje szkoleniowe dla użytkowników.

Motto naszej firmy „The true measure” jest odzwierciedleniem naszej kluczo-
wej pozycji rynkowej jako jednego z największych światowych dostawców 
produktów i rozwiązań oraz naszej pasji w wyznaczaniu wysokich standardów 
we wszystkich obszarach biznesowych.

 
Nasze produkty i rozwiązania są wszędzie tam, 
gdzie liczy się precyzja:
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Minebea Intec Sales - Service
Minebea Intec Production - Sales - Service
Distribution Partners (size refers to amount of Partners)
 up to 5   up to 20  above 20

Grupa MinebeaMitsumi

Grupa MinebeaMitsumi jest globalnym 
producentem elektromechaniki precyzyjnej dla 
wielu branż przemysłowych. Firma Minebea, 
która powstała w 1951 roku w Japonii, wraz z 
firmą Mitsumi, założoną w 1954 roku, zatrudnia 
obecnie ponad 78 000 pracowników, ich 
zakłady produkcyjne, biura serwisowe i oddziały 
handlowe są zlokalizowane w 16 krajach. Grupa 
MinebeaMitsumi wiedzie prym pod względem 
udziałów w tworzeniu rynku światowego dla wielu 
grup produktowych.

Jestem Puro®

Opracowując serię Puro® wykorzystaliśmy 
nasze standardy jakościowe i wiodące 
technologie do stworzenia zróżnicowanej i 
przystępnej cenowo oferty wag przemysło-
wych.  
Rezultatem są innowacyjne rozwiązania w 
zakresie ważenia, które są intuicyjne w 
obsłudze i wprowadzają na rynek unikalne 
funkcje. 

Naszym celem jest dostarczenie idealnej 
wagi przemysłowej dla każdej potrzeby, do 
każdego miejsca i w najkrótszym możliwym 
czasie. Dlatego też w każdym modelu Puro® 
instalujemy bardzo ważną funkcję: zoriento-
wanie na klienta.

Cechy szczególne
     Niezwykle wysoki komfort obsługi

      Inteligentne, kompleksowe i przystępne 
cenowo portfolio produktów

      Czas pracy na baterii do 500 godzin. 

      Pierwsza waga przemysłowa z ładowaniem 
standardowym przez USB-C

      Dostawa do każdego miejsca na świecie  
w ciągu kilku dni



Jak wybrać swoją wagę Puro®

Seria Puro® została zaprojektowana specjalnie, aby pomóc zmaksymalizować 
wydajność w różnych branżach i dla szerokiego zakresu zastosowań. Klient 
może wybrać wagę przemysłową zgodnie ze swoimi wymogami. 

Poniżej znajduje się przegląd oferty produktów. W razi pytań nasi  
dystrybutorzy służą pomocą.

Waga kompaktowa mała Waga kompaktowa duża Waga stołowa i podłogowa Wskaźnik Platformy stołowe i podłogowe

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

Wyświetlacze

Przedni

Przedni i tylny

Zakres ważenia

1,5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1 500 kg

3 000 kg

Rozdzielczość

30 000 dpi

6 000 dpi

3 000 dpi

Pakiet aplikacji

Zaawansowany 

Count Professional

Wskaźnik
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„ Duży wybór, 
świetne rozwią-
zanie”

Waga kompaktowa mała Waga kompaktowa duża Waga stołowa i podłogowa Wskaźnik Platformy stołowe i podłogowe

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

Wyświetlacze

Przedni

Przedni i tylny

Zakres ważenia

1,5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1 500 kg

3 000 kg

Rozdzielczość

30 000 dpi

6 000 dpi

3 000 dpi

Pakiet aplikacji

Zaawansowany 

Count Professional

Wskaźnik



Wagi Puro®

Seria wag kompaktowych Puro® oferuje trwałe, kompaktowe i wielofunkcyjne 
rozwiązania w zakresie ważenia. Duże, jasne wyświetlacze, przyciski 
dotykowe, funkcja sygnalizacji świetlnej (Hi-Lo-Go) oraz intuicyjna nawigacja 
sprawiają, że wagi Puro® są jednymi z najbardziej przyjaznych dla użytkownika 
wag do stosowania w każdej sytuacji wymagającej ważenia przemysłowego. 
Do wyboru są wagi uniwersalne i specjalistyczne. 
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Ważenie

Ważenie procentowe Średnia

Liczenie Ważenie kontrolne Sumowanie

Zatrzymanie  
wyświetlacza

Cechy szczególne
  Szeroka gama wag do każdego celu

  Duży wyświetlacz i funkcja sygnalizacji świetlnej zapewniają 
wysoki komfort obsługi

  Solidna konstrukcja do intensywnego użytkowania

  Natychmiastowa stabilizacja

  Zaawansowany akumulator umożliwiający wyjątkowo długi 
czas pracy

  Łatwe ładowanie przez USB-C

  Inteligentna łączność i pakiety aplikacji

  Jeden model dla dużych ilości, w tym dla zastosowań 
profesjonalnych

  Wbudowany uchwyt dla łatwego i bezpiecznego transportu

Zastosowania

„ Szeroka oferta  
obejmująca wagi 
małe i płaskie 
oraz duże i  
wysokie”



      Łatwe i wygodne ważenie dzięki 
dużemu, jasnemu wyświetlaczowi  
i funkcji sygnalizacji świetlnej   

      Natychmiastowa stabilizacja 

      Solidna konstrukcja do intensywne-
go użytkowania

      Zaawansowany akumulator oferują-
cy wyjątkowo długi czas pracy

      Łatwe ładowanie przez USB-C

Specyfikacje techniczne

Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika uniwersalna,  
płaska waga kompaktowa

Waga kompaktowa Puro®  
SmallFlat

Model EF-SF2-P1 EF-SF2-P3 EF-SF2-P6 EF-SF2-P15 EF-SF2-P30

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Rozdzielczość 30 000 
dpi

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pakiet aplikacji

Zaawansowany Ważenie, Ważenie procentowe, Liczenie, Ważenie kontrolne, Kontrola wartości procentowej, Liczenie kontrolne, Średnia,  
Sumowanie, Zatrzymanie wyświetlacza
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Ważenie Ważenie procentowe ŚredniaLiczenie Ważenie kontrolne Sumowanie Zatrzymanie  
wyświetlacza

Zastosowania

Jednostki wagowe kg, g, lb, oz, lb:oz

Konstrukcja/materiał Obudowa ABS/płyta nośna stal nierdzewna 304

Stopień ochrony IP43

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, wysokość 1,4 cala/35 mm, 6 cyfr, 14-segmentowy
Wskaźniki ważenia 
kontrolnego 3 diody LED (żółta, zielona, czerwona) z konfigurowanym trybem pracy i ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym

Klawiatura 5 przycisków mechanicznych

Zakres zerowania 2% lub 10% zakresu ważenia

Zakres tarowania Pełny zakres ważenia przez odjęcie

Czas stabilizacji 1 sekunda
Automatyczne śledzenie 
punktu zerowania Wyłączone, 0,5, 1 lub 3 działki

Bezpieczne przeciążenie 150% nominalnego zakresu ważenia

Elementy poziomujące Widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu i regulowane nóżki poziomujące

Zasilanie 100 - 240 V - 50/60 Hz zasilacz sieciowy lub wewnętrzny akumulator litowy

Czas pracy na baterii Do 500 godzin ciągłej pracy między ładowaniem przy 12-godzinnym czasie ładowania

Kalibracja Zewnętrzna, z użyciem odważnika

Interfejs Wbudowany port USB-C, USB-A

Temperatura pracy -10°C do 40°C

Wymiary produktu 246 × 302 × 107 mm (w × d × h)

Wielkość platformy 218 × 180 mm (w × l)
Kompatybilność elektroma-
gnetyczna

FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B, wymagania dotyczące odporności na zakłócenia w przemyśle)

Specyfikacje techniczne

Akcesoria
  Hak do ważenia pod podstawą wagi

  Drukarka

Puro® SmallFlat  – Przykład: EF-SF2P30-30d
Model

SmallFlat 

EF-SF

Aplikacje
Poziom 2   

2

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P

Zakres 
ważenia
 30 kg

30

Rozdziel- 
czość
30 dpi  

-30d



Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika wszechstronna wysoka waga kompaktowa  
z dwoma wyświetlaczami

      Duży przedni i tylny wyświetlacz oraz 
funkcja sygnalizacji świetlnej zapewniają 
łatwe, zorientowane na klienta i wygod-
ne ważenie   

      Natychmiastowa stabilizacja

      Solidna konstrukcja do intensywnego 
użytkowania

      Zaawansowany akumulator oferujący 
wyjątkowo długi czas pracy

      Łatwe ładowanie przez USB-C 

Model EF-ST2-P1 EF-ST2-P3 EF-ST2-P6 EF-ST2-P15 EF-ST2-P30

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Rozdzielczość 30 000 
dpi

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pakiet aplikacji

Zaawansowany Ważenie, Ważenie procentowe, Liczenie, Ważenie kontrolne, Kontrola wartości procentowej, Liczenie kontrolne, Średnia,  
Sumowanie, Zatrzymanie wyświetlacza

Specyfikacje techniczne

Waga kompaktowa Puro®

SmallTall
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Ważenie Ważenie procentowe ŚredniaLiczenie Ważenie kontrolne Sumowanie Zatrzymanie  
wyświetlacza

Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika wszechstronna wysoka waga kompaktowa  
z dwoma wyświetlaczami

Zastosowania

Jednostki wagowe kg, g, lb, oz, lb:oz

Konstrukcja/materiał Obudowa ABS/płyta nośna stal nierdzewna 304

Stopień ochrony IP43

Wyświetlacz Przedni i tylny wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, wysokość 1,4 cala/35 mm, 6 cyfr, 14-segmentowy
Wskaźniki ważenia 
kontrolnego 3 diody LED (żółta, zielona, czerwona) z konfigurowanym trybem pracy i ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym

Klawiatura 5 przycisków mechanicznych

Zakres zerowania 2% lub 10% zakresu ważenia

Zakres tarowania Pełny zakres ważenia przez odjęcie

Czas stabilizacji 1 sekunda
Automatyczne śledzenie 
punktu zerowania Wyłączone, 0,5, 1 lub 3 działki

Bezpieczne przeciążenie 150% nominalnego zakresu ważenia

Elementy poziomujące Widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu i regulowane nóżki poziomujące

Zasilanie 100 - 240 V - 50/60 Hz zasilacz sieciowy lub wewnętrzny akumulator litowy

Czas pracy na baterii Do 500 godzin ciągłej pracy między ładowaniem przy 12-godzinnym czasie ładowania

Kalibracja Zewnętrzna, z użyciem odważnika

Interfejs Wbudowany port USB-C, USB-A

Temperatura pracy -10°C do 40°C

Wymiary produktu 246 × 302 × 142 mm (w × d × h)

Wielkość platformy 218 × 180 mm (w × l)
Kompatybilność elektroma-
gnetyczna

FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B, wymagania dotyczące odporności na zakłócenia w przemyśle)

Specyfikacje techniczne

Akcesoria
  Hak do ważenia pod podstawą wagi

  Drukarka

Puro® SmallTall  – Przykład: EF-ST2P30-30d-2D
Model

  SmallTall 

EF-ST

Aplikacje
Poziom 2   

2

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P

Zakres 
ważenia
 30 kg

30

Rozdziel- 
czość
30 dpi  

-30d

Podwójny  
wyświetlacz
(tylko Tall)

-2D



Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika płaska waga kompaktowa z dużą  
platformą wagową

      Łatwe i wygodne ważenie dzięki dużemu, 
jasnemu wyświetlaczowi i funkcji sygnalizacji 
świetlnej  

      Natychmiastowa stabilizacja 

      Solidna konstrukcja do intensywnego 
użytkowania

      Zaawansowany akumulator oferujący 
wyjątkowo długi czas pracy

      Łatwe ładowanie przez USB-C

      Inteligentna łączność i pakiety aplikacji

Specyfikacje techniczne

Waga kompaktowa Puro® 
LargeFlat

Model EF-LF2-P1 EF-LF2-P3 EF-LF2-P6 EF-LF2-P15 EF-LF2-P30

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Rozdzielczość 30 000 
dpi

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pakiet aplikacji

Zaawansowany Ważenie, Ważenie procentowe, Liczenie, Ważenie kontrolne, Kontrola wartości procentowej, Liczenie kontrolne, Średnia,  
Sumowanie, Zatrzymanie wyświetlacza
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Ważenie Ważenie procentowe ŚredniaLiczenie Ważenie kontrolne Sumowanie Zatrzymanie  
wyświetlacza

Zastosowania

Akcesoria
  Hak do ważenia pod podstawą wagi

  Drukarka

Jednostki wagowe kg, g, lb, oz, lb:oz

Konstrukcja/materiał Obudowa ABS/płyta nośna stal nierdzewna 304

Stopień ochrony IP43

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, wysokość 1,4 cala/35 mm, 6 cyfr, 14-segmentowy
Wskaźniki ważenia 
kontrolnego 3 diody LED (żółta, zielona, czerwona) z konfigurowanym trybem pracy i ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym

Klawiatura 5 przycisków mechanicznych

Zakres zerowania 2% lub 10% zakresu ważenia

Zakres tarowania Pełny zakres ważenia przez odjęcie

Czas stabilizacji 1 sekunda
Automatyczne śledzenie 
punktu zerowania Wyłączone, 0,5, 1 lub 3 działki

Bezpieczne przeciążenie 150% nominalnego zakresu ważenia

Elementy poziomujące Widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu i regulowane nóżki poziomujące

Zasilanie 100 - 240 V - 50/60 Hz zasilacz sieciowy lub wewnętrzny akumulator litowy

Czas pracy na baterii Do 500 godzin ciągłej pracy między ładowaniem przy 12-godzinnym czasie ładowania

Kalibracja Zewnętrzna, z użyciem odważnika

Interfejs Wbudowany port USB-C, USB-A, RS232

Temperatura pracy -10°C do 40°C

Wymiary produktu 310 × 302 × 85 mm (w × d × h)

Wielkość platformy 280 × 180 mm (w × l)
Kompatybilność elektroma-
gnetyczna

FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B, wymagania dotyczące odporności na zakłócenia w przemyśle)

Specyfikacje techniczne

Puro® LargeFlat Przykład: EF-LF2P30-30d
Model

LargeFlat 

EF-LF

Aplikacje
Poziom 2   

2

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P

Zakres 
ważenia
 30 kg

30

Rozdziel- 
czość
30 dpi  

-30d



Waga kompaktowa Puro®  
LargeTall

Specyfikacje techniczne
Model EF-LT2-P1 EF-LT2-P3 EF-LT2-P6 EF-LT2-P15 EF-LT2-P30

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Rozdzielczość 30 000 
dpi

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pakiet aplikacji

Zaawansowany Ważenie, Ważenie procentowe, Liczenie, Ważenie kontrolne, Kontrola wartości procentowej, Liczenie kontrolne, Średnia,  
Sumowanie, Zatrzymanie wyświetlacza

      Duży i jasny przedni i tylny wyświetlacz 
oraz funkcja sygnalizacji świetlnej zapew-
niają łatwe, zorientowane na klienta i 
wygodne ważenie    

      Natychmiastowa stabilizacja 

      Solidna konstrukcja do intensywnego 
użytkowania

      Zaawansowany akumulator oferujący 
wyjątkowo długi czas pracy

      Łatwe ładowanie przez USB-C

      Inteligentna łączność i elastyczne opcje

Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika wysoka waga kompaktowa 
z dużą platformą wagową i dwoma wyświetlaczami
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Ważenie Ważenie procentowe ŚredniaLiczenie Ważenie kontrolne Sumowanie Zatrzymanie  
wyświetlacza

Zastosowania

Akcesoria
  Hak do ważenia pod podstawą wagi

  Drukarka

Jednostki wagowe kg, g, lb, oz, lb:oz

Konstrukcja/materiał Obudowa ABS/płyta nośna stal nierdzewna 304

Stopień ochrony IP43

Wyświetlacz Przedni i tylny wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, wysokość 1,4 cala/35 mm, 6 cyfr, 14-segmentowy
Wskaźniki ważenia 
kontrolnego 3 diody LED (żółta, zielona, czerwona) z konfigurowanym trybem pracy i ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym

Klawiatura 5 przycisków mechanicznych

Zakres zerowania 2% lub 10% zakresu ważenia

Zakres tarowania Pełny zakres ważenia przez odjęcie

Czas stabilizacji 1 sekunda
Automatyczne śledzenie 
punktu zerowania Wyłączone, 0,5, 1 lub 3 działki

Bezpieczne przeciążenie 150% nominalnego zakresu ważenia

Elementy poziomujące Widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu i regulowane nóżki poziomujące

Zasilanie 100 - 240 V - 50/60 Hz zasilacz sieciowy lub wewnętrzny akumulator litowy

Czas pracy na baterii Do 500 godzin ciągłej pracy między ładowaniem przy 12-godzinnym czasie ładowania

Kalibracja Zewnętrzna, z użyciem odważnika

Interfejs Wbudowany port USB-C, USB-A, RS232 

Temperatura pracy -10°C do 40°C

Wymiary produktu 310 × 302 × 118 mm (w × d × h)

Wielkość platformy 280 × 180 mm (w × l)
Kompatybilność elektroma-
gnetyczna

FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B, wymagania dotyczące odporności na zakłócenia w przemyśle)

Specyfikacje techniczne

Puro® LargeTall – Przykład: EF-LT2P30-30d-2D
Model

LargeTall 

EF-LT

Aplikacje
Poziom 2   

2

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P

Zakres 
ważenia
 30 kg

30

Rozdziel- 
czość
30 dpi  

-30d

Podwójny  
wyświetlacz
(tylko Tall)

-2D



Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika kompaktowa waga z 
innowacyjnymi funkcjami umożliwiającymi efektywne liczenie

Specyfikacje techniczne

Waga kompaktowa Puro®  
Count

      3 duże, jasne wyświetlacze przednie i 
funkcja sygnalizacji świetlnej umożliwiająca 
łatwe i przejrzyste ważenie i liczenie    

      Natychmiastowa stabilizacja 

      Solidna konstrukcja do intensywnego 
użytkowania

      Zaawansowany akumulator oferujący 
wyjątkowo długi czas pracy

      Łatwe ładowanie przez USB-C

      Inteligentna łączność i elastyczne opcje

      Wbudowany drugi przetwornik ADC

Model EF-LT-3-P1 EF-LT-3-P3 EF-LT-3-P6 EF-LT-3-P15 EF-LT-3-P30

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Rozdzielczość 30 000 
dpi

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg
3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001lb 60 lb 0,002 lb
48 oz 0 002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Min. zalecana masa 
próbki

1 g 2 g 4 g 10 g 20 g
0,002 lb 0,005 lb 0,009 lb 0,02 lb 0,005 lb
0,04 oz 0,07 g 0,14 oz 0,4 oz 0,7 oz

Min. zalecana średnia 
masa elementu

0,005 g 0,01 g 0,02 g 0,05 g 0,1g 
0,00001 lb 0,00002 lb 0,00004 lb 0,0001 lb 0,0002 lb 
0,0002 oz 0,0004 oz 0,0007 oz 0,002 oz 0,004 oz 

Maks. wewnętrzna 
rozdzielczość liczenia 1:1 500 000 wewnętrzna/1:300 000 zewnętrzna

Pakiet aplikacji

Count Professional Ważenie, Liczenie (z optymalizacją średniej masy elementu i alarmem niskiej średniej masy elementu), Ważenie kontrolne,  
Liczenie kontrolne, Sumowanie
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Ważenie Liczenie Ważenie kontrolne Sumowanie

Jednostki wagowe kg, g, lb, oz, lb:oz

Konstrukcja/materiał Obudowa ABS/płyta nośna stal nierdzewna 304

Stopień ochrony IP43

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z trzema oknami z białym podświetleniem, 6 cyfr, 14-segmentowy, maks. wysokość 1,4 cala/35 mm
Wskaźniki ważenia 
kontrolnego 3 diody LED (żółta, zielona, czerwona) z konfigurowanym trybem pracy i ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym

Pamięć Biblioteka 30 pozycji

Klawiatura 10 funkcji, 10 numerycznych przycisków mechanicznych

Zakres zerowania 2% lub 10% zakresu ważenia

Zakres tarowania Pełny zakres ważenia przez odjęcie

Czas stabilizacji 1 sekunda
Automatyczne śledzenie 
punktu zerowania Wyłączone, 0,5, 1 lub 3 działki

Bezpieczne przeciążenie 150% nominalnego zakresu ważenia

Elementy poziomujące Widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu i regulowane nóżki poziomujące

Zasilanie 100 - 240 V - 50/60 Hz zasilacz sieciowy lub wewnętrzny akumulator litowy

Czas pracy na baterii Do 500 godzin ciągłej pracy między ładowaniem przy 12-godzinnym czasie ładowania

Kalibracja Zewnętrzna, z użyciem odważnika

Interfejs Wbudowany port USB-C, USB-A, RS232 

Temperatura pracy -10°C do 40°C

Wymiary produktu 310 × 302 × 118 mm (w × d × h)

Wielkość platformy 280 × 180 mm (w × l)
Kompatybilność elektroma-
gnetyczna

FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B, wymagania dotyczące odporności na zakłócenia w przemyśle)

Specyfikacje techniczne

Akcesoria
  Zestaw do 2. platformy

  Hak do ważenia pod  
podstawą wagi

  Drukarka

  Czytnik kodów kreskowych

Zastosowania

Puro® Count  – Przykład: EF-LT3P30-30d
Model

LargeTall 

EF-LT

Aplikacje
Poziom 3   

3

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P

Zakres 
ważenia
 30 kg

30

Rozdziel- 
czość
30 dpi  

-30d



Wagi stołowe i 
podłogowe Puro®

Wagi stołowe i podłogowe Puro® to wielofunkcyjne rozwiązania ważące 
dla różnych potrzeb w zakresie ważenia w przemyśle. Waga łączy 
najpotrzebniejsze aplikacje w jednym uniwersalnym wskaźniku z dużym 
wyświetlaczem, co zapewnia wygodną obsługę oraz dokładne i niezawodne 
wyniki w ciągu sekundy. Wagi nie tylko oferują wytrzymałe i trwałe platformy, 
ale także pasują do każdego otoczenia.

// 20 Wagi stołowe i podłogowe



Ważenie kontrolne SumowanieWażenie Liczenie

Cechy szczególne
  Sprawdzona w przemyśle solidna konstrukcja

  Łatwe i wygodne ważenie dzięki dużemu wyświetlaczowi i 
funkcji sygnalizacji świetlnej

  Natychmiastowa stabilizacja

  Zaawansowany akumulator oferujący wyjątkowo długi czas 
pracy

  Łatwe ładowanie przez USB-C

  Duże, antypoślizgowe nóżki poziomujące

Zastosowania

„ Prawdziwa  
innowacja  
w zakresie 
ważenia  
przemysło-
wego”



      Sprawdzona w przemyśle masywna 
konstrukcja  

      Łatwe i wygodne ważenie dzięki dużemu 
wyświetlaczowi i funkcji sygnalizacji 
świetlnej

      Natychmiastowa stabilizacja

      Zaawansowany akumulator oferujący 
wyjątkowo długi czas pracy

      Duże, antypoślizgowe nóżki poziomujące

      Statyw w zakresie dostawy

Specyfikacje techniczne

Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika waga 
stołowa o solidnej konstrukcji przemysłowej

 
Waga stołowa Puro®  

Model EF-4P-DD-P/S-30 EF-4P-DD/FE-P/S-60 EF-4P-FE/GF-P/S-150 EF-4P-GF-P/S-300

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Rozdzielczość 6 000 dpi

30 kg 0,005 kg 60 kg 0,01 kg 150 kg 0,02 kg 300 kg 0,05 kg

66 lb 0,01 lb 132 lb 0,02 lb 330 lb 0,05 lb 660 lb 0,1lb

1056 oz 0,2 oz 2112 oz 0,5 oz 5280 oz 1 oz 10576 oz 2 oz

Wymiary

DD 350 × 300 × 110 mm (Wysokość statywu: 300 mm)*

FE 550 × 420 × 140 mm (Wysokość statywu: 600 mm)*

GF 650 × 500 × 145 mm (Wysokość statywu: 600 mm)*

Wykonanie wskaźnika P Obudowa z ABS

Wykonanie platformy
P Malowana stal węglowa, płyta nośna ze stali nierdzewnej 304

S Cała konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Pakiet aplikacji

Wskaźnik Ważenie, Liczenie, Ważenie kontrolne, Liczenie kontrolne, Sumowanie

* Regulowana wysokość w zakresie do 15 mm dzięki antypoślizgowym nóżkom poziomującym.
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Ważenie kontrolne SumowanieWażenie Zliczanie

Akcesoria
  Akumulator litowy 

  Drukarka 

Zastosowania

Wskaźnik

Jednostki wagowe kg, g, lb, oz, lb:oz    

Stopień ochrony IP43    

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, wysokość 1,4 cala/35 mm, 6 cyfr, 14-segmentowy  
 

Wskaźniki ważenia kontrolnego 3 diody LED (żółta, zielona, czerwona) z konfigurowanym trybem pracy i ostrzegawczym sygnałem dźwięko-
wym    

Klawiatura 5 przycisków mechanicznych    

Zakres zerowania 2% lub 10% zakresu ważenia    

Zakres tarowania Pełny zakres ważenia przez odjęcie    

Czas stabilizacji 1 sekunda    
Automatyczne śledzenie punktu 
zerowania Wyłączone, 0,5, 1 lub 3 działki    

Zasilanie 100 - 240 V - 50/60 Hz zasilacz sieciowy lub wewnętrzny akumulator litowy

Czas pracy na baterii Do 500 godzin pracy między ładowaniem przy 12-godzinnym czasie ładowania 

Kalibracja Zewnętrzna, z użyciem odważnika

Interfejs Wbudowany port USB-C, USB-A, RS232 

Temperatura pracy -10°C do 40°C    

Wymiary produktu 230 × 128 × 57 mm (w × d × h)

Platforma

Temperatura pracy -10°C do 40°C    

Bezpieczne przeciążenie 150% nominalnego zakresu ważenia

Elementy poziomujące Widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu i regulowane nóżki poziomujące

Kompatybilność elektromagnetyczna FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B, wymagania dotyczące odporności na zakłócenia  
w przemyśle)  

Specyfikacje techniczne

Waga stołowa Puro® – Przykład: EF-4PDDP60-6d
Model 

EF

Aplikacje
Poziom 4  

4

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P

Wymiary
DD 

DD

Materiał  
platformy
Malowany

P

Zakres  
ważenia
60 kg

60

Rozdzielczość
6d 

-6d



      Duży, jasny wyświetlacz umożliwia-
jący łatwe i wygodne ważenie 

      Natychmiastowa stabilizacja  

      Zaawansowany akumulator  
oferujący wyjątkowo długi  
czas pracy

      Łatwe ładowanie przez  
USB-C  

Wyjątkowo przyjazna dla użytkownika waga podłogowa  
o solidnej konstrukcji przemysłowej

 
Waga podłogowa Puro®  

Model EF-4P-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-4P-NN/RR-P/S-3000

Zakres ważenia Dokładność odczytu Zakres ważenia Dokładność odczytu

Rozdzielczość 3 000 dpi
1 500 kg 0,5 kg 3 000 kg 1 kg

3 000 lb 1 lb 6 000 lb 2 lb

Wymiary

LL 1 000 × 1 000 × 105 mm*

NN 1 250 × 1 250 × 105 mm*

RR 1 500 × 1 500 × 105 mm*

Wykonanie wskaźnika P Obudowa z ABS

Wykonanie platformy
P Malowana stal węglowa, malowana stal węglowa z blachą żeberkową

S Cała konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Pakiet aplikacji

Wskaźnik Ważenie, Liczenie, Ważenie kontrolne, Liczenie kontrolne, Sumowanie

* Regulowana wysokość nóżek w zakresie do 15 mm

Specyfikacje techniczne
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Ważenie kontrolne SumowanieWażenie Liczenie

Akcesoria
  Akumulator litowy 

  Drukarka 

Wskaźnik

Jednostki wagowe kg, g, lb, oz, lb:oz

Stopień ochrony IP43

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, wysokość 1,4 cala/35 mm, 6 cyfr, 14-segmentowy

Klawiatura 5 przycisków mechanicznych

Zakres zerowania 2% lub 10% zakresu ważenia

Zakres tarowania Pełny zakres ważenia przez odjęcie

Czas stabilizacji 1 sekunda
Automatyczne śledzenie punktu 
zerowania Wyłączone, 0,5, 1 lub 3 działki

Zasilanie 100 - 240 V - 50/60 Hz zasilacz sieciowy lub wewnętrzny akumulator litowy

Czas pracy na baterii Do 500 godzin pracy (na standardowym akumulatorze) przy 12-godzinnym czasie ładowania

Kalibracja Zewnętrzna, z użyciem odważnika

Interfejs Wbudowany port USB-C, USB-A, RS232, opcjonalny Bluetooth lub WiFi 

Temperatura pracy -10°C do 40°C    

Wymiary produktu mm (w . x d. x h) 230 × 128 × 59.5 mm (w × d × h)   

Platforma

Temperatura pracy -10°C do 40°C    

Bezpieczne przeciążenie 150% nominalnego zakresu ważenia    

Elementy poziomujące Widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu i regulowane nóżki poziomujące

Kompatybilność elektromagnetyczna FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B, wymagania dotyczące odporności na zakłócenia  
w przemyśle)

Specyfikacje techniczne

Zastosowania

Waga podłogowa Puro® – Przykład: EF-4PNNP1500-6d
Model 

EF

Aplikacje
Poziom 4  

4

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P

Wymiary
NN 

NN

Materiał  
platformy
Malowany

P

Zakres  
ważenia
1500 kg

1500

Rozdzielczość
6d 

-6d



Wskaźnik wagi 
Puro®

Wskaźnik wagi Puro® nadaje się do wielu różnych zadań związanych z 
ważeniem w przemyśle. Duży, jasny wyświetlacz, funkcja sygnalizacji świetlnej 
i pięć przycisków dotykowych zapewniają wygodną obsługę użytecznych 
aplikacji. Przyjazność dla użytkownika jest tu połączona z prostą technologią 
ładowania i łączności. Ładowany akumulator litowo-jonowy można łatwo 
wyjąć, a ponadto gwarantuje on czas pracy aż do 500 godzin.

//26 Wskaźnik wagi



Ważenie kontrolne SumowanieWażenie Liczenie

Cechy szczególne
  Łatwe i wygodne ważenie dzięki dużemu wyświetlaczowi i 

funkcji sygnalizacji świetlnej

  Natychmiastowa stabilizacja

  Zaawansowany akumulator oferujący wyjątkowo długi czas 
pracy

  Łatwe ładowanie przez USB-C

Zastosowania



Wyjątkowo przyjazny dla użytkownika wskaźnik wagi  
z wydajnymi aplikacjami do różnorodnych zastosowań 

      Łatwe i wygodne ważenie dzięki 
dużemu, jasnemu wyświetlaczowi i 
funkcji sygnalizacji świetlnej

      Natychmiastowa stabilizacja

      Zaawansowany akumulator 
oferujący wyjątkowo długi czas 
pracy

      Łatwe ładowanie przez USB-C

      Uchwyt U w zakresie dostawy

Model EF-IN4P

Rozdzielczość wyświetlania maks. 1:30 000

Pakiet aplikacji

Wskaźnik Ważenie, Liczenie, Ważenie kontrolne, Liczenie kontrolne, Sumowanie

Specyfikacje techniczne

 
Wskaźnik wagi Puro® 
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Ważenie kontrolne SumowanieWażenie Liczenie

Jednostki wagowe kg, g, lb, oz, lb:oz

Konstrukcja/materiał Obudowa z tworzywa ABS

Stopień ochrony IP43

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, wysokość 1,4 cala/35 mm, 6 cyfr, 14-segmentowy

Klawiatura 5 przycisków mechanicznych

Zakres zerowania 2% lub 10% zakresu ważenia

Zakres tarowania Pełny zakres ważenia przez odjęcie

Czas stabilizacji 1 sekunda
Automatyczne śledzenie 
punktu zerowania Wyłączone, 0,5, 1 lub 3 działki

Napięcie wzbudzenia 
czujnika wagowego/ 
czułość wejściowa 

5 V DC/do 3 mV/V (min. 1 μV/d)  

Podłączenie czujników Do czterech czujników wagowych 350 Ω 

Zasilanie 100 - 240 V - 50/60 Hz zasilacz sieciowy lub wewnętrzny akumulator litowy

Czas pracy na baterii Do 500 godzin ciągłej pracy między ładowaniem przy 12-godzinnym czasie ładowania

Kalibracja Zewnętrzna, z użyciem odważnika

Interfejs Wbudowany port USB-C, USB-A, RS232 

Temperatura pracy -10°C do 40°C

Wymiary produktu 230 × 128 × 59.5 mm (w × d × h)
Kompatybilność elektroma-
gnetyczna

FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B, wymagania dotyczące odporności na zakłócenia w przemyśle)

Akcesoria
  Akumulator litowy 

  Drukarka 

Specyfikacje techniczne

Zastosowania

Wskaźnik Puro® – Przykład: EF-IN4P
Model

Wskaźnik 

EF-IN

Aplikacje
Poziom 4 

4

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P



Platformy stołowe  
i podłogowe Puro®

Platformy Puro® odpowiadają na różne potrzeby związane z ważeniem  
w przemyśle.  
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa zapewnia solidne rozwiązania dla  
wielu zadań oraz dokładne i niezawodne wyniki w ciągu jednej sekundy.  
Ze względu na różnorodność modeli i materiałów konstrukcyjnych platformy 
wagowe pasują do każdego otoczenia. Puro® spełnia wszystkie wymagania  
i oferuje idealne połączenie jakości, niezawodności i trwałości.
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Zatrzymanie  
wyświetlacza

Ważenie

Ważenie procentowe Średnia

Liczenie Ważenie kontrolne Sumowanie

Cechy szczególne
  Sprawdzona w przemyśle masywna konstrukcja

  Dokładne i wiarygodne wyniki ważenia

  Duże, antypoślizgowe nóżki poziomujące

  Malowana platforma z miękkiej stali z blachy ryflowanej 

  Dostępne również platformy ze stali nierdzewnej 304

Platformy stołowe  
i podłogowe Puro®

Zastosowania

„ Doskonałość 
ważenia 
w każdym  
szczególe”



      Sprawdzona w przemyśle masywna konstrukcja

      Dokładne i wiarygodne wyniki ważenia

      Duże, antypoślizgowe nóżki poziomujące

      Dostępne w wersji malowanej lub ze stali  
nierdzewnej

Specyfikacje techniczne

Wytrzymałe platformy stołowe zapewniające dokładne  
i niezawodne wyniki ważenia

 
Platforma stołowa Puro®  

Model EF-DD-P/S-30 EF-DD/FE-P/S-60 EF-FE/GF-P/S-150 EF-GF-P/S-300

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Zakres 
ważenia

Dokładność 
odczytu

Rozdzielczość 6 000 dpi

30 kg 0,005 kg 60 kg 0,01 kg 150 kg 0,02 kg 300 kg 0,05 kg

66 lb 0,01 lb 132 lb 0,02 lb 330 lb 0,05 lb 660 lb 0,1lb

1 056 oz 0,2 oz 2 112 oz 0,5 oz 5 280 oz 1 oz 10 576 oz 2 oz

Wymiary

DD 350 × 300 × 110 mm*

FE 550 × 420 × 145 mm*

GF 650 × 500 × 145 mm*

Wykonanie platformy
P Lakierowana stal węglowa, płyta nośna ze stali nierdzewnej 304

S Cała konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

* Regulowana wysokość w zakresie do 15 mm dzięki antypoślizgowym nóżkom poziomującym.
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Ważenie Ważenie procentowe ŚredniaLiczenie Ważenie kontrolne Sumowanie Zatrzymanie  
wyświetlacza

Platforma

Temperatura pracy -10°C do 40°C    

Bezpieczne przeciążenie 125 % nominalnego zakresu ważenia    

Elementy poziomujące Widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu i regulowane nóżki poziomujące

Klasa/stopień ochrony czujnika wagowego IP67/OIML C3

Długość kabla czujnika wagowego 3 m     

Stała znamionowa czujnika wagowego 2 mV/V ± 10 %    

Napięcie wzbudzania czujnika wagowego Maks. 20 V (AC/DC)/zalecane 5~15 V (AC/DC)    
Opór na wejściu/wyjściu czujnika 
wagowego 410 ± 10 Ω/350 ± 4 Ω    

Kompatybilność elektromagnetyczna
FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B,  
wymagania dotyczące odporności na zakłócenia  
w przemyśle)

Specyfikacje techniczne

Akcesoria
 Statyw

Zastosowania

„ Puro® to waga  
przy szłości” 

Platformy Puro® – Przykład: EF-DDS60-6d
Model

EF

Wymiary
DD 

DD

Materiał  
platformy

Stal nierdzewna

S

Zakres 
ważenia
60 kg

60

Rozdziel- 
czość

6d

-6d



      Dokładne i wiarygodne wyniki 
ważenia

      Solidna konstrukcja przemysłowa

      Dostępne w wersji malowanej lub ze 
stali nierdzewnej

      Malowana platforma z blachy 
ryflowanej

Specyfikacje techniczne

Wytrzymałe platformy podłogowe zapewniające dokładne  
i niezawodne wyniki ważenia    

 
Platforma podłogowa Puro®  

Model EF-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-NN/RR-P/S-3000

Zakres ważenia Dokładność odczytu Zakres ważenia Dokładność odczytu

Rozdzielczość 3 000 dpi
1 500 kg 0,5 kg 3 000 kg 1 kg

3 000 lb 1 lb 6 000 lb 2 lb

Wymiary

LL 1 000 × 1 000 mm × 105 mm*

NN 1 250  × 1 250 mm × 105 mm*

RR 1 500 × 1 500 mm × 105 mm*

Wykonanie platformy
P Malowana stal węglowa z blachy ryflowanej

S Cała konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

* Regulowana wysokość nóżek w zakresie do 15 mm
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Ważenie Ważenie procentowe ŚredniaLiczenie Ważenie kontrolne Sumowanie Zatrzymanie  
wyświetlacza

Platforma

Temperatura pracy -10°C do 40°C    

Bezpieczne przeciążenie 150% nominalnego zakresu ważenia    

Elementy poziomujące Widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu i regulowane nóżki poziomujące

Klasa/stopień ochrony czujnika wagowego IP67/OIML C3    

Długość kabla czujnika wagowego Stal malowana: 4m, Stal nierdzewna: 3m

Stała znamionowa czujnika wagowego 2 mV/V ± 10%    

Napięcie wzbudzania czujnika wagowego Maks. 20V (AC/DC)/zalecane 5~15V (AC/DC)    
Opór na wejściu/wyjściu czujnika 
wagowego 410 ± 10 Ω/350 ± 4 Ω    

Kompatybilność elektromagnetyczna FCC część 15 klasa B, IEC 61326-1 (emisja klasa B, wymagania dotyczące odporności na zakłócenia  
w przemyśle)  

Specyfikacje techniczne

Akcesoria
 Rama do zagłębień

 Rampa

 Statyw

Zastosowania

Platforma podłogowa Puro® – Przykład: EF-NNS1500-6d
Model 

EF

Materiał  
platformy

Stal nierdzewna

S

Wymiary
NN 

NN

Zakres  
ważenia
1500 kg

1500

Rozdzielczość
6d 

-6d



Ważenie

Ważenie procentowe Średnia

Liczenie Ważenie kontrolne Sumowanie

Zatrzymanie  
wyświetlacza

Ważenie 
Wyświetlanie masy próbki w lb, oz, lb:oz, 
kg lub g

Automatyczne tarowanie 
Pierwsza masa brutto jest tarowana 
automatycznie

Ważenie procentowe
Wyświetlanie masy w procentach 
obciążenia referencyjnego

Liczenie 
Liczenie artykułów w oparciu o masę 
próbki referencyjnej

Ważenie kontrolne
Porównanie masy artykułów z masą 
docelową

Kontrola wartości procentowej
Porównanie wartości procentowej 
artykułów z wartością docelową

Liczenie kontrolne 
Porównanie ilości artykułów z ilością 
docelową

 

Sumowanie
Sumowanie kolejnych oddzielnych 
wartości wagi do wartości całkowitej 

Średnia
Ustalanie masy próbek niestabilnych  
(np. żywych zwierząt) lub 
w niestabilnych warunkach 
środowiskowych (uśrednianie)

Zatrzymanie wyświetlacza
Uchwycenie pierwszej stabilnej wartości 
masy.  
Wartość pozostanie na wyświetlaczu 
nawet po usunięciu próbki

Przegląd zastosowań

Zastosowania
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„ Wagi Puro®  
są stworzone 
do różnych 
zastosowań”

Produkt SmallFlat, SmallTall, 
LargeFlat, LargeTall Count Wskaźnik, wagi  

stołowe i podłogowe
Poziom zastosowania Zaawansowany Count Professional Wskaźnik

Ważenie

Automatyczne tarowanie

Ważenie procentowe

Liczenie

Ważenie kontrolne

Kontrola wartości  
procentowej

Liczenie kontrolne

Sumowanie

Średnia

Zatrzymanie wyświetlacza



Informacje na temat zamówień

Szeroki wachlarz opcji sprawia, że każda waga Puro® jest spersonalizowanym urządzeniem 
ważącym. Oferta, jaką proponujemy w tej chwili, stanowi jedynie część naszych przyszłych 
możliwości. Seria Puro® została stworzona z myślą o stałym rozwoju. W razie jakichkolwiek  
pytań lub sugestii prosimy o kontakt.

Platformy Puro®

Przykład: EF-DDS60-6d

Wskaźnik Puro®

Przykład: EF-IN4P

Wagi stołowe i podłogowe Puro®

Przykład: EF-4PDDP60-6d

Puro® SmallFlat / LargeFlat / SmallTall / LargeTall / Count
Przykład: EF-LT2P30-30d-2D

Model
LargeTall 

EF-LT

Aplikacje
Poziom 2   

2

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P

Zakres 
ważenia
 30 kg

30

Rozdziel- 
czość
30 dpi  

-30d

Podwójny  
wyświetlacz
(tylko Tall)

-2D

Model 

EF

Aplikacje
Poziom 4  

4

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P

Wymiary
DD 

DD

Materiał  
platformy
Malowany

P

Zakres  
ważenia
60 kg

60

Rozdzielczość
6d 

-6d

Model

EF

Wymiary
DD 

DD

Materiał  
platformy

Stal nierdzewna

S

Zakres 
ważenia
60 kg

60

Rozdziel- 
czość

6d

-6d

Model
Wskaźnik 

EF-IN

Aplikacje
Poziom 4 

4

Materiał 
obudowy
Tworzywo

P
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Sklep Puro® «  Zamów swoją wagę  

Puro® … teraz! »
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Minebea Intec GmbH  |  Meiendorfer Strasse 205 A  |  22145 Hamburg, Germany
Phone +49.40.67960.303  |  Email info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com   

Discover our entire  
product portfolio

Please contact us for further information 

We provide products, solutions and services to the industry for increasing the reliability, safety 
and efficiency of production and packaging lines. Our portfolio covers applications from goods-in 
to goods-out, including automated as well as manual processes and filling and packaging.

Services
 Engineering Support

 Start-up

 Maintenance and Repair

 Upgrades

 Training

Quality Assurance
 Checkweighers

 Metal Detectors

 X-Ray Inspection Systems

 Statistical Process Control

Process Weighing and Automation
 Vessel and Silo Scales

 Truck Scale Components

 Bench and Floor Scales

 Batching and Formulation
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Sklep Puro®

Wszystko z jednego 
źródła

Minebea Intec oferuje produkty, rozwiązania i usługi służące doskonalszej niezawodności, 
wyższemu bezpieczeństwu i większej wydajności przemysłowych linii produkcyjnych i 
pakowania. Nasza oferta obejmuje rozwiązania do kontroli jakości produktów wchodzących 
na linie technologiczne i z nich schodzących, a także dla ciągów z punktami obsługi ręcznej 
oraz procesów napełniania i konfekcjonowania. 

Ważenie i automatyzacja  
procesów
 Wagi do zbiorników i silosów

 Podzespoły dla wag samochodowych

 Wagi stołowe i podłogowe

 Dozowanie i recepturowanie

Zapewnianie jakości
 Dynamiczne wagi kontrolne

 Detektory metalu

  Systemy kontroli 
rentgenowskiej

 Statystyczna kontrola procesu

Usługi
 Wsparcie techniczne

 Uruchamianie

  Prace konserwacyjne  
i naprawy

 Modernizacje

 Szkolenia
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