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CAT 27

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

• oszczędność miejsca dzięki instalacji dwóch urządzeń w jednej,  

kompaktowej obudowie montowanej w blacie stanowiska kasowego

• możliwość kontroli na stanowisku sprzedaży masy towarów zważonych  

na stanowiskach samoobsługowych

• stabilny i odporny na przeciążenia układ pomiarowy

• wyświetlacz na obrotowym słupku o regulowanej wysokości z czytelnymi znakami

• prezentacja na wyświetlaczu: masy, ceny jednostkowej, należności oraz nazwy towaru

• współpraca z kasami fiskalnymi, terminalami POS i urządzeniami zewnętrznymi  

poprzez port RS232

• przesyłanie wyniku ważenia w sposób ręczny, automatyczny lub poprzez interfejs

• odporność na trudne warunki pracy (nierdzewne elementy konstrukcyjne)

• tarowanie w całym zakresie ważenia

• tryb oszczędzania energii

• możliwość dostosowania szerokiej gamy skanerów różnych producentów

Wagi ELZAB CAT 27 to nowa generacja wag produkcji 
ELZAB, oferująca nowe możliwości placówkom handlo-
wym. Wagi są dedykowane do współpracy z systemem 
kasowym złożonym z kasy lub komputera oraz jednej lub 
kilku wag połączonych w system wag. Znaczna elastycz-
ność oprogramowania oraz szeroki wybór rozwiązań 
sprawia, że znajdują one zastosowanie zarówno w małych, 
średnich jak i dużych placówkach handlowych.



MODELE RODZINY WAG CAT 27

Vega 2 – uniwersalne rozwiązanie szalki sprawia, że waga może pracować jako wolnostojąca lub też wbudowana w blat stanowiska 
kasowego. Waga wyposażona jest w zewnętrzny wyświetlacz montowany na obracanym słupku o regulowanej wysokości.

Saturn 2 – waga przeznaczona jest do zabudowy w blat stanowiska kasowego z możliwością zainstalowania we wspólnej obudowie 
poziomego skanera kodów kreskowych. Waga wyposażona jest w zewnętrzny wyświetlacz montowany na obracanym słupku o regu-
lowanej wysokości.

Neptun 2 – waga przeznaczona jest do wbudowania w zaawansowane skanery kodów kreskowych. Waga oferowana jest samodzielnie, 
w postaci gotowego do zabudowy modułu ważącego z wyświetlaczem zewnętrznym oraz w zestawie z najpopularniejszymi na rynku 
skanerami bi-optycznymi.

WAGO-SKANERY ELZAB CAT 27

Wago-skaner Saturn 2 – waga z umieszczonym wewnątrz poziomym czytnikiem kodów kreskowych. Zestaw przeznaczony jest do 
zabudowy w ladach, czy boksach kasowych w placówkach handlowych różnej wielkości. Na wyposażeniu znajduje się kosz montażowy 
ułatwiający montaż urządzenia i wpływający na estetykę instalacji.

Wago-skaner Neptun 2 – waga Neptun 2 zabudowana wewnątrz zaawansowanego bi-optycznego czytnika kodów kreskowych. Górne 
pokrywy czytników wyposażone w szkło utwardzone lub szafirowe stanowią szalki wag. Koszt montażowy dostępny jako opcja.

Datalogic Magellan 3300
• odczyt kodów 1D i 2D
• czytnik kart Micro SD  

umożliwiający łatwy upgrade 
software’u

• możliwość odczytu kodów 
z ekranów telefonów  
komórkowych

• możliwość zapisu obrazów

Datalogic Magellan 3550
• szybki odczyt kodów  

1D oraz 2D
• ulepszone skanowanie  

z ekranów telefonicznych
• głęboka czerwień podświetle-

nia dla komfortu kasjera
• automatyczna regulacja  

podświetlenia produktów
• duże, intuicyjne i wielokierunko-

we pole skanowania
• wsparcie kodów Digimarc® 

podnoszących wydajność 
o 30%

Zebex Z-6182
• szerokie okno skanujące  

40 linii skanujących
• moduł laserowy  

3600 skanów na sekundę
• dźwiękowa i świetlna  

sygnalizacji prawidłowego 
odczytu kodu

• dotykowe przyciski funkcyjne

Waga Saturn 2 współpracuje z czytnikami:

Datalogic Magellan 9300i/9400i/9800i
• płynny odczyt kodów 1D i 2D 
• wyraźne potwierdzenie dźwiękowe i wizualne 

zapewnienia szybkie i ciągłe skanowanie
• opcjonalny czytnik dla klienta dla urządzeń 

mobilnych
• technologia monitorowania ScaleSentry™  

zmniejsza straty wynikające z wystawania  
produktów poza obszar ważenia

• niewielkich rozmiarów obudowa zapewnia 
dostępność i elastyczność aranżacji punktu 
sprzedaży

• port serwisowy z dostępem od góry umożliwia 
pozostawienie urządzenia zamontowanego  
w blacie na czas większości działań serwisowych

Zebra MP7000
• bi-optyczny skaner 2D w trzech wariantach  

rozmiarowych: długim, średnim i krótkim
• pasuje do standardowych otworów kasowych  

dla łatwej instalacji
• opcjonalny, zintegrowany skaner klienta (CSS)
• funkcja przechwytywania zdjęć eliminuje  

potrzebę stosowania osobnego skanera  
dokumentów

• inteligentny system oświetlenia umożliwiający 
bardziej wydajne zarządzanie energią

• obsługa Digimarc® umożliwia skanowanie kodów 
niewidocznych dla oka ludzkiego

Waga Neptun 2 współpracuje z czytnikami:

elzab.pl ELZAB S.A. |  Grupa COMP S.A. |  41-813 Zabrze, ul . ELZAB 1, PL |  phone +48 32 272 20 21

Tomasz Lewecki – Menedżer produktu Wagi 
tel.: +48 32 37 06 327 
e-mail: tomasz.lewecki@elzab.pl
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ELZAB Vega 2 wolnostojąca  
lub do zabudowy 15 kg 2 g (0-6 kg)  

5 g (6-15 kg)

1 x LCD graficzny  
na słupku  
(opcja: dodatkowy  
zewnętrzny  
wyświetlacz)

253 x 333 mm RS 232

ELZAB Saturn 2 do zabudowy 15 kg 2 g (0-6 kg)  
5 g (6-15 kg)

1 x LCD graficzny  
na słupku  
(opcja: dodatkowy  
zewnętrzny  
wyświetlacz)

292 x 292 mm RS 232

ELZAB Neptun 2 do zabudowy 15 kg 2 g (0-6 kg)  
5 g (6-15 kg)

1 x LCD graficzny  
na słupku  
(opcja: dodatkowy  
zewnętrzny  
wyświetlacz)

Zależy  
od modelu 
czytnika

RS 232


