
 OHAUS AviatorTM 5000
Standardowa waga detaliczna z funkcją obliczania ceny

Szybka i łatwa obsługa — pełna mobilność 
AviatorTM 5000 to wytrzymała i precyzyjna waga z funkcją obliczania ceny. Ma nowoczesny, 
ergonomiczny kształt i może pracować na zasilaniu bateryjnym, co sprawia, że jest zarówno 
estetycznym, jak i wydajnym narzędziem do mobilnej sprzedaży. Wysokiej jakości technologia ważenia, 
która uzyskała zgody i certyfikaty urzędów miar i wag, zapewnia najwyższą precyzję pomiarów i szybkie 
przetwarzanie danych. Ta waga precyzyjna jest zgodna z najnowszymi normami branżowymi, m.in.  
 z wymogami OIML dla 10 V / metr. Dodatkowe zalety urządzenia, takie jak zasilacz o poziomie 
wydajności energetycznej V i części zgodne z dyrektywą RoHS, są świadectwem naszego 
zaangażowania w bezpieczeństwo elektroniczne, precyzję i ochronę środowiska.

Niektóre standardowe właściwości urządzenia:

• Solidna konstrukcja i mobilność — możliwość łatwego ważenia elementów o różnych 
kształtach i rozmiarach dzięki wytrzymałej tacce wykonanej ze stali nierdzewnej. Tacka jest 
wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu jest odporna na działanie wody i 
zapewnia higienę przy ważeniu produktów spożywczych. Dla jeszcze lepszej ochrony dostępne 
są opcjonalne pokrywy na wagę i jednostkę PLU. Akumulator dostarczany w zestawie zapewnia 
pełną mobilność urządzenia.

• Czytelny wyświetlacz LCD — trzy linie wyświetlacza są bardzo wyraźne i czytelne. Jasne 
podświetlenie można włączać i wyłączać w zależności od warunków zewnętrznych, a tryb 
oczekiwania pozwala ograniczyć zużycie energii, kiedy waga nie jest używana.

• Zaawansowana klawiatura membranowa — szybkie przyciski cenowe i funkcyjne na 
zaawansowanej klawiaturze membranowej przyspieszają pracę i skracają czas obsługi.

• Niezawodność — wieloletnie doświadczenie firmy OHAUS w produkcji urządzeń do  
ważenia i obliczania ceny jest gwarancją szybkiej obsługi klienta i długiej  
bezawaryjnej pracy wagi. Aviator 5000 to funkcjonalność i działanie z  
myślą o kliencie. 
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Główne funkcje i zalety

Zakresy ważenia — waga Aviator 5000 jest dostępna w wersji kompaktowej z dwoma zakresami ważenia: 
12 kg / 2 g lub 15 kg / 5 g.

Zaawansowana klawiatura membranowa — dzięki pamięci mieszczącej 50 kodów PLU i 32 zdefiniowanym 
przyciskom waga Aviator 5000 może wykonywać liczne funkcje, takie jak przeliczanie kursów walut przy pomocy 
specjalnego przycisku Euro, ważenie z ceną za 100 g, ustawienie wagi tara i zerowanie. Dodatkowo wymienna 
zdefiniowana karta pozwala użytkownikowi na personalizację definicji przycisków.

Podświetlany wyświetlacz — jasny i czytelny wyświetlacz LCD wagi Aviator 5000 składa się z trzech linii:  
6-cyfrowej linii masy, 6-cyfrowej linii ceny jednostkowej i 7-cyfrowej linii ceny całkowitej. Podświetlenie można  
włączać i wyłączać w zależności od oświetlenia zewnętrznego, a dla oszczędności energii waga automatycznie  
przełącza się w tryb oczekiwania, kiedy nie jest używana. 

Ergonomiczne uchwyty — dzięki dwóm ergonomicznym uchwytom umieszczonym na spodzie urządzenia  
i jego niewielkiej wadze, która wynosi zaledwie 4,2 kg, jest ono niezwykle łatwe w transporcie.

Mobilny biznes na zasilaniu bateryjnym — możliwość pracy na bateriach akumulatorowych zapewnia pełną mobil-
ność urządzenia. Każda waga jest dostarczana w zestawie z akumulatorem o długim czasie pracy: nawet do 180 godzin*.

Miejsce na kabel — kabel można schować wewnątrz obudowy, co pomaga w utrzymaniu porządku i transporcie,  
a także zapobiega zaplątaniu się kabla. Również wtyczka przewodu zasilającego ma specjalną ochronę,  
która zapobiega jej przypadkowemu uszkodzeniu.

* Zmierzono przy wyłączonym podświetleniu. Czas pracy z włączonym podświetleniem to maks. 90 godzin.
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Zastosowania

Aviator 5000 to estetyczna, przenośna waga detaliczna, która nadaje się do użycia w różnych warunkach handlowych, takich jak stoiska na 
rynku, sprzedaż obnośna lub obwoźna i małe sklepy branżowe. Dzięki solidnej i lekkiej konstrukcji oraz szalce wykonanej z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej, waga ta jest idealna wszędzie tam, gdzie niezbędne są higiena, mobilność i wytrzymałość. W połączeniu z wysokiej  
jakości technologią ważenia waga Aviator jest inwestycją niezawodną i trwałą. Obsługa wagi jest szybka i nie wymaga wysiłku dzięki  
ergonomicznemu układowi klawiatury i prostemu interfejsowi użytkownika, które przyspieszają obsługę klienta niezależnie od warunków.

Stragany owocowo- 
warzywne

Łatwe przenoszenie  
dzięki dwóm uchwytom 
na spodzie wagi

Mobilny biznes na 
zasilaniu bateryjnym

Wymienna karta  
z ustawieniami

Ciastka, herbata, czekolada

Sklep ze słodyczami

Łatwa regulacja stopek
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* ISO 9001:2008
 Zarejestrowany System Zarządzania Jakością
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Wymiary zewnętrzne

Akcesoria Numer OHAUS
Akumulator ołowiowo-kwasowy .............................................................72168359
Plastikowa pokrywa szalki .......................................................................72247039
Plastikowa pokrywa obudowy .................................................................72247038
Głęboka tacka ..........................................................................................72247115

Treść tego dokumentu może zostać zmieniona z przyczyn technicznych.

Specyfikacja

Model A51P15L A51PH12L

Zakres 15 kg / 5 g 12 kg / 2 g

Wyświetlacz LCD z podświetleniem: 6-cyfrowa masa, 6-cyfrowa cena jednostkowa, 6-cyfrowa cena całkowita

Klawiatura 32 przyciski membranowe

Przyciski zdefiniowane 16 szt., do jednego przycisku można przypisać jeden kod PLU

Szalka ze stali nierdzewnej 240 x 337 mm (trapezoid)

Ilość kodów PLU 50

Zasilanie 
Zasilacz: 100~240 V AC, 50/60 Hz

Bateria: akumulator ołowiowo-kwasowy 6 V DC / 4,5 AH (w zestawie)

Masa brutto / netto Masa brutto: 6,1 kg / Masa netto: 4,2 kg

Karton dostawczy (D x S x W) 480 mm x 465 mm x 180 mm

Warunki robocze Temperatura: -10°C~+40°C; wilgotność: 85% RH, bez skraplania

Warunki przechowywania Temperatura: -25°C~+50°C; wilgotność: 85% RH, bez skraplania

Funkcje ważenia Zero, Tara, 100g*, Zmiana*, Wstrzymaj*, Euro*, 1/2 lb*,1/4 lb*, kg/lb*

Komunikacja Brak

*dostępne tylko w wybranych krajach


