
WEGA
Elektroniczna waga kontrolna do ciasta

SPERSONALIZOWANA WYDAJNOŚĆ

Unikatowe cechy tego 
urządzenia, które czynią je 

tak wyjątkowym, to:

ź kontrolowanie i sterowanie 
każdym typem wagodzielarki 
bez względu na rozrost ciasta;

ź możliwość ustawienia             
dokładności ważenia;

ź odrzucanie kęsów ciasta                  
o innej wadze niż ustawiona;

ź raporty z dokładności ważenia;

ź oszczędność pracy ludzkiej;

ź wydajność do 5200 szt./h;

Więcej informacji znajdziesz  na naszej stronie                                 
 lub pod numerem tel.: 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ: 
508 195 853
biuro@bakeres.pl 

/maszyny piekarnicze 



LCD z ekranem dotykowym
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Raporty pogrupowane według asortymentu i zmiany
Praca z predefiniowanymi recepturami produktów
Niezwykle łatwa kalibracja
Automatyczne utrzymanie wymaganej wagi ciasta
Waga jest oznaczana dużymi literami, widocznymi z odległości
Rejestracja liczby sztuk dobrych i odrzuconych
Rejestracja alarmów
Podsumowuje całkowitą masę ciasta

Sygnalizacja akustyczna
i kolumna ostrzegawcza

Przenośnik odrzucający

Odrzuca kęsy ciasta 
z za małą lub za dużą

wagą niż ustalona

Plastikowe kosze
do łatwego 

odzyskiwania 
odrzuconych kęsów

Zawiera 3 przenośniki:
wejściowy, ważący, odrzucający

Szybkość taśm została 
zsynchronizowana tak, aby   

kęsy ciasta przechodziły po nich 
płynnie i aby zredukować

wstrząsy na taśmie ważącej.
 Automatyczna kontrola prędkości 

w zależności od pożądanej wydajności

Łącznik

Automatycznie reguluje wagę 
w wagodzielarce - połączenie 

z wagodzielarką

Solidna rama wykonana
ze stali nierdzewnej

Regulowane nóżki, które  
eliminują wibracje



MODEL WEGA

Wymiary

Napięcie/zasilanie 400V 50Hz

Moc 1100 W

Ciśnienie powietrza min 5 bar

Maksymalna szybkość 
przenośnika

45 m/min

Maksymalna 
wydajność 

5200 sztuk/h

Zakres ważenia 60 –2500 g

Minimalny podział 
wyświetlany

1 g

Minimalna wartość 
weryfikacji

Błąd ważenia + /- 1 g

2 g
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Zwiększenie produktywności: przy tej samej ilości ciasta, można uzyskać więcej gotowego 
produktu
Zwiększenie wydajności: zmniejszenie ilości personelu do obsługi i wysoki poziom powtarzalności 
operacji ważenia
Łatwość eksploatacji: przechowywanie co najmniej 6 predefiniowanych receptur
Wszechstronność: rozszerzony zakres wagi - od 60 do 2500 g
Poprawa jakości produktu: równomierność masy gotowego produktu, w granicach nałożonych 
parametrów
Monitorowanie produkcji: generuje raporty na zmianę, zawierające informacje dotyczące liczby 
sztuk produktów pogrupowane według asortymentu, liczba sztuk odrzuconych w asortymencie, 
całkowita ilość przetworzonego ciasta i ilość odrzuconego ciasta
Optymalizacja przepływu świeżego ciasta poprzez wyeliminowanie ręcznego ważenia. Tak więc, 
przepływ ciasta ma stały charakter, kawałki ciasta są dobrze rozmieszczone, jest miedzy nimi 
wystarczająca przestrzeń, a podwójne kawałki są wyeliminowane



Łączność i raportowanie
n Monitorowanie funkcjonowania w czasie rzeczywistym, lokalnie lub z dowolnego 

innego miejsca, z wykorzystaniem Internetu

+48 508 195 853
biuro@bakeres.pl
bakeres.pl 

Raporty dot. produkcji dla całej ilości lub na poziomie produktu

Możliwość naprawy on-line, dokonywanej przez specjalistę od automatyzacji, 
redukująca do minimum czas niezbędny do przywrócenia sprzętu do stanu 
używalności


