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PKS-5000 är ett flexiblet vägningssystem med stora utbyggnads-
möjligheter. Som basenhet för PKS -5000 utnyttjas systeminstrumentet 
SWI-5500. Genom dess flexibla uppbyggnad kan anpassning lätt ske till 
olika arbetsplatser även befintliga. Systeminstrumentet kan både väga, 
styra och dokumentera plocken. Den täta operatörspanelen har knappar 
för alfanumerisk inmatning samt teckenfönster med tydlig information till 
operatören. Operatörsfönstret kan väljas med svensk eller engelsk text.  
 

Användning 
PKS 5000 är ett vägningssystem för manuell eller automatisk kontroll och styrning av plock. 
Med plock avses en eller samtliga artiklar av innehållet i en behållare, t ex en kartong.  
PKS 5000 består av våginstrumentet SWI 5500 som är ett skalbart system där antal 
vågkanaler och kommunikationsportar expanderas efter behov. Artiklarna plockas efter de 
listor som operatören matar in och som lagras i våginstrumentet. Med SWI 5500 finns även 
möjlighet till spårbarhet och dokumentation av produktionen. 
 

Garanti     
Ett års garanti från leverans. 
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PKS- 5000 kontrollerar automatiskt att:  

 Rätt detalj packas.  

 Rätt antal detaljer packas. 

 Ingående komponenter är hela och kompletta. 
 
PKS- 5000 är:  

 Lätt att bygga in i befintliga packstationer, plockbord  

 eller packlinjer. 

 Okänslig för viktspridning på tex. emballage, trädetaljer och 
liknande. 

 Enkel att programmera för olika plocklistor. Samtliga plocklistor kan lagras i minnet. 

 Oberoende av packordning av tunga och lätta, stora och små detaljer.  
 
Funktionsbeskrivning:  

 Kalla upp rätt plocklista ur vågens minne, och tryck på start. 

 Systemet alternativt operatören placerar kartongen på vågen. 

 Packningen påbörjas. 

 Systemet kontrollerar automatiskt varje ingående produkt 
under packningens gång utan fördröjning för operatören.  

 Systemet har också satsräknare för automatisk räkning av  
färdigpackade förpackningar. 

 När packsatsen är färdig kan etikett automatiskt skrivas ut som bekräftelse på att 
packningen är ok. (Tillbehör) 

 
PC-program (Tillbehör) 
PKS5000PC är ett hjälpmedel och 
ett administrativt verktyg för PKS 
5000. Det hjälper och underlättar 
plocklistornas hantering men lagrar 
också information om de artiklar 
som har plockas. Plocken 
tillsammans med 
spårbarhetsnummer och ev. andra 
koder gör det möjligt för full 
spårbarhet. Dessutom finns 
möjlighet att se uppföljning av 
produktionen och spåra tidigare 
plock. 

 


