
 OHAUS AviatorTM 5000
Standardní retailové váhy s výpočtem ceny

Rychlá a snadná - mobilní
Aviator 5000 ™ jsou robustní, přesné digitální váhy s výpočtem ceny. Jejich moderní, ergonomický de-
sign v kombinaci s napájením na baterie je základem pro stylový a mobilní prodej. Díky kvalitní vážicí                  
technologie, ověření s metrologickými organizacemi poskytují tu nejvyšší přesnost a rychlé zobrazení 
výsledků. Tyto přesné váhy jsou v souladu s nejnovějšími průmyslovými standardy a předpisy OIML  
10V / m. Kromě toho, napájecí adaptér vah splňuje všechny požadavky efektivity napájení a rovněž 
předpisy recyklace odpadů (RoHS) z elektronických zařízení.

Standardní vlastnosti:
• Robustnost a mobilita - Položky různých tvarů a velikostí mohou být zváženy snadno díky velké, 

robustní vážicí misce z nerezové oceli. Kvalitní nerezová ocel zaručuje voděodolnost a snadné 
udržování hygienické bezpečnosti potravin. Pro ještě větší ochranu váhy jsou dostupné volitelné 
kryty na váhy a PLU klávesnici. V balení dodané baterie poskytují váhám celkovou mobilitu.

• Snadno čitelný LCD displej - Tři zobrazeny řádky jsou velmi jasné a snadno čitelné. Jasné podsvícení 
je možné zapnout nebo vypnout, v závislosti na podmínkách prostředí při režimu spánku pomáhá 
minimalizovat spotřebu energie, pokud váhy nejsou v provozu.

• Pokročilá membránová klávesnice - rychlé cenové a funkční klávesy na pokročilé membránové 
klávesnici urychlí pracovní postupy a sníží celkovou provozní dobu.

• Spolehlivý výkon - dlouhodobé zkušenosti OHAUS v oblasti konstrukce a vývoje přesných vah 
zaručuje rychlé transakce klienta a dlouhotrvající výkon. Aviator 5000 představuje pro   
zákazníka přátelské funkce a snadné používání.
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Klíčové vlastnosti a výhody

Vážicí rozsahy
Aviator 5000 je k dispozici jako kompaktní model s následujícími rozsahy:
12kg/2g nebo 15kg/5g.

Pokročilá membránová klávesnice
S její pamětí na 50 PLU a 32 přednastavených tlačítek, Aviator 5000 je schopen 
provádět několik operací, jako je funkce pro výpočet směnných kurzů, vážení hmot-
nosti cenové jednotky za 100 g, funkce tárování a nulování. Kromě toho, výměnné 
karty přednastavitelných položek umožňují uživateli přizpůsobit klávesy podle vlast-
ního vkusu.

Podsvícený displej
Aviator 5000 je vybaven  jasným dobře čitelným LCD displejem, který obsahuje tři 
řádky: 6 - místní pro hmotnost, 6-místný pro jednotkovou cenu, a 7-místný pro zobra-
zení celkové ceny. Podsvícení se dá zapnout nebo vypnout podle okolního osvětlení 
a šetří tak energii, resp. automaticky přejde do režimu spánku, když není používán.

Ergonomická madla
Dvě ergonomické madla na spodní straně váhy v kombinaci s její lehkou hmotností 
pouze 4,2 kg, jsou velmi jednoduše přenosné.

Mobilní podnikání díky napájení z baterií
Pro kompletní mobilitu, může být váha napájena přes dobíjecí baterie. Každá váha je 
dodána s dobíjitelnými bateriemi, které poskytují dlouhotrvající dobu provozu ve výši 
180 hodin (při vypnutém podsvícení displeje, při zapnutém podsvícení displeje až 80 
hodin).

Úložný prostor pro adaptér a kabel
Vestavěné uložení kabelu umožňuje udržovat pracovní plochu v čistotě a v pořádku, 
navíc umožňuje efektivní přepravu váhy bez rizika vynechání zásobovací jednotky při 
balení. Ve snaze předejít náhodným poškozením, zásuvka je speciálně chráněna.
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Aplikace

Aviator 5000 je stylová, přenosná maloobchodní váha vhodná do různého maloobchodního prostředí, 
jakými jsou otevřené trhy, mobilní prodejny nebo menší specializované obchody. Díky její robustní a lehké 
konstrukci, včetně vysoce kvalitní vážicí misky z nerezové oceli jsou ideální pro všechny typy prostředí, kde 
hygiena potravin, přenosnost a odolnost jsou hlavním kritériem. V kombinaci s vysokokvalitní technologií 
vážení jsou váhy Aviator spolehlivou a dlouhotrvající investicí. Použití vah Aviator je rychlé a snadné díky 
své ergonomické klávesnici a jednoduchému uživatelskému rozhraní - tedy umožňuje zrychlení odbavení 

zákazníků ve všech aplikacích.

Trhy s ovocem a se 
zeleninou

Jednoduché 
přenášení 
váhy díky 
dvěma 
výčnělky na 
spodní straně

Mobilní obchod s 
dobíjitelnými bateriemi Vyměnitelná karta 

přednastavených 
položek

Cukrovinky, čaj, 
čokoláda

Prodejna cukrovinek a 
sladkostí

Jednoduše nastavitelné 
nožičky
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* ISO 9001:2008
 Registered Quality Management System
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Rozměry

Příslušenství	 Obj.	číslo
Dobíjitelný akumulátor ....................................................... 72168359
Plastový kryt na nerezovou vážicí misku ...................... 72247039
Plastový kryt na váhy............................................................ 72247038
Hluboká vážící miska ............................................................ 72247115

Změna obsahu dokumentu je vyhrazena.

Specifikace

Modely	 A51P15L A51PH12L

Kapacita / dílek (e) 15kg/5g 12kg/2g

Displej
Podsvícený LCD dislej s 3 řádky; 6-číslic pro hmotnost, 6 číslic pro 

jednotkovou cenu, 6 číslic pro celkovou cenu.

Klávesnice 32 membránových tlačítek

Přednastavené položky 16 tlačítek: jedno tlačítko pro jednu položku PLU

Nerezová vážící miska 240 x 337 mm (lichoběžníková)

Počet PLU 50

Napájení
Přes adaptér: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Baterie: 6VDC/4.5AH dobíjecí baterie (v balení)

Brutto / Netto hmotnost Brutto hmotnost: 6.1kg / Netto hmotnost 4.2kg

Zásilkové rozměry (D x Š x V) 480mm x 465mm x 180mm

Pracovní prostředí Teplota: -10 ° C ~ +40 ° C; Vlhkost: 85% relativní, nekondenzující

Skladování Teplota: -25 ° C ~ +50 ° C; Vlhkost: 85% relativní, nekondenzující

Funkce vážení
Nulování, Tárování, 100g *, Změna kurzu *, Funkce Hold *, Euro *, 

1/2lb *, 1/4lb *, kg / lb *

Komunikační rozhraní Žádné

*nejsou dostupné ve všech zemích
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