


Checkvejere, CWM  

 

 

 

 

 

▪ MID typegodkendte checkvejere 

▪ EU certifikat DK0199.618 

▪ 3 - 60 kg, e = 3000 

▪ Må danne grundlag for e– og opvej-
ning i EU 

▪ Konstruktion i rustfri stål og fødevare-
godkendte plastmaterialer 

▪ Læs mere her >> 

Automatisk opvejning  

 

 

 

 

▪ Automatisk vægt– og prismærkning 

▪ Top-, side-, og/eller bundetikettering  

▪ Sum-etiketter 

▪ Evt. med reject-funktion 

▪ Læs mere her >> 
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Checkvejere, CWI   

▪ Interne checkvejere til proceskontrol 

▪ Overholder tolerancerne efter MID-
direktivet 

▪ Konstruktion i rustfri stål og fødevare-
godkendte plastmaterialer 

▪ Anvendes bl.a. til checkvejning af kas-
ser med eller uden etikettering 

▪ Læs mere her >> 

Manuelle vejesystemer  

 

 

 

 

▪ Manuel vægt– og prismærkning 

▪ Vægte, single/dual range 

▪ Sum-etiketter 

▪ Codesoft designprogram 

▪ Læs mere her >> 

 

https://www.bnyelektronik.dk/vejning/checkvejere/verificerbar-checkvejere/
https://www.bnyelektronik.dk/vejning/checkvejere/verificerbar-checkvejere/
https://www.bnyelektronik.dk/opvejning-etikettering/automatisk-opvejning-og-etikettering/
mailto:info@bnyelektronik.dk
http://www.BNYelektronik.dk
https://www.bnyelektronik.dk/vejning/checkvejere/interne-checkvejere/
https://www.bnyelektronik.dk/vejning/checkvejere/interne-checkvejere/
https://www.bnyelektronik.dk/vejning/checkvejere/interne-checkvejere/
https://www.bnyelektronik.dk/opvejning-etikettering/manuelle-vejesystemer/


Palleetikettering  

 

 

 

 

 

▪ To-sidet palleetikettering i henhold til 
GS1 standard 

▪ Etikettering på to hosliggende sider 

▪ Integreret printer med 6” skrivebred-
de, 200 DPI  

▪ SQL database med produktregister og 
log 

▪ Læs mere her >> 
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Etiketteringsløsninger  

 

 

 

 

▪ Maskiner for påsætning af selvklæ-
bende etiketter 

▪ Top-, side-, og/eller bundetikettering 

▪ Specielle løsninger til fx runde bøtter, 
koniske emner m.m. 

▪ Konstrueres alt efter behov 

▪ Læs mere her >> 

Print Apply systemer  

 

 

 

 

▪ Påsætning af aktuel etiket 

▪ Kombination af veje- og etiketterings-
maskiner  

▪ Ofte anvendt til kasse- og pallemærk-
ning 

▪ Ideel til vægtvariabel produktmærk-
ning 

▪ Læs mere her >> 

Etiketdispensere  

 

 

 

 

▪ Etiketdispensere til påsætning af selv-
klæbende etiketter 

▪ Lokal lagring af etiket (option) og hur-
tig valg af produkt i internt register 

▪ Trykværk til batch/dato print eller frit 
print på hele etiketareal 

▪ Læs mere her >> 

 

https://www.bnyelektronik.dk/komplette-systemer/print-apply-systemloesninger/to-sidet-palleetikettering/
https://www.bnyelektronik.dk/komplette-systemer/print-apply-systemloesninger/to-sidet-palleetikettering/
https://www.bnyelektronik.dk/komplette-systemer/print-apply-systemloesninger/to-sidet-palleetikettering/
mailto:info@bnyelektronik.dk
http://www.BNYelektronik.dk
https://www.bnyelektronik.dk/komplette-systemer/etiketteringsloesninger/
https://www.bnyelektronik.dk/komplette-systemer/etiketteringsloesninger/
https://www.bnyelektronik.dk/komplette-systemer/etiketteringsloesninger/
https://www.bnyelektronik.dk/komplette-systemer/print-apply-systemloesninger/
https://www.bnyelektronik.dk/etikettering/etiketdispensere/


Etiketprintere, automatiske  

 

 

 

 

▪ Etiketprintere med automatisk påsæt-
ning af etiket 

▪ Opkobling til vægte og stregkode skan-
nere 

▪ Stempel, blæse, vakuum– og gavlappli-
katorer 

▪ Læs mere her >> 

 

Sato printløsninger  

 

 

 

▪ Sato etiketprintere og OEM printmo-
duler 

▪ 4” og 6” printbredde 

▪ Support og reservedele 

▪ Læs mere her >> 

 

Etiketprintere, manuelle  

 

 

 

 

 

▪ Dispenserende etiketprintere i rustfri 
kapsling 

▪ Hurtig formatering af variabel informa-
tion 

▪ Opkobling til vægte og stregkode skan-
nere 

▪ 4” (300DPI) eller 6” (200DPI) print-
bredde 

▪ Læs mere her >> 
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Etiketdesign  

 

 

 

▪ Codesoft til frit etiketdesign 

▪ ¨What you see is what you get¨ princip  

▪ Kan tilsluttes alle vores etiketprintere/
dispensere med trykværk 

▪ Flere varianter af softwaren 

▪ Læs mere her >> 

 

https://www.bnyelektronik.dk/etikettering/bny-etiketprintere/
https://www.bnyelektronik.dk/etikettering/sato-etiketprintere/
https://www.bnyelektronik.dk/etikettering/etiketteprintere-manuelle/sato-etiketprintere/
https://www.bnyelektronik.dk/etikettering/bny-etiketprintere/
https://www.bnyelektronik.dk/etikettering/
https://www.bnyelektronik.dk/etikettering
mailto:info@bnyelektronik.dk
http://www.BNYelektronik.dk
https://www.bnyelektronik.dk/programmer-til-etiketdesign/codesoft/
https://www.bnyelektronik.dk/programmer-til-etiketdesign/
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Datahåndtering  

 

 

 

▪ Eget udviklet program til datahåndtering 

▪ Kombinerer Microsoft Excel samt Te-
klynx Codesoft til etiketgenerering 

▪ Mulighed for tilslutning af op til 10 prin-
tere 

▪ Nem og intuitiv brugerflade 

▪ Læs mere her >> 

Kontakt os for 

en demo! 

Forbrugsvarer  

 

 

 

▪ Leverandør af printhoveder til alle 
printere — se vores hjemmeside. 

▪ Rensemidler og IPA servietter til print-
hoveder  

▪ Læs mere her >> 

 

Tilbehør  

 

 

 

 

▪ Stort udvalg af tilbehør 

▪ Standere og mekanik efter opgave 

▪ Fjerndisplays 

▪ Læs mere her >> 

 

mailto:info@bnyelektronik.dk
http://www.BNYelektronik.dk
https://www.bnyelektronik.dk/programmer-til-etiketdesign/bny-excel-file-copy/
https://www.bnyelektronik.dk/forbrugsartikler/
https://www.bnyelektronik.dk/forbrugsartikler/
https://www.bnyelektronik.dk/forbrugsartikler/
https://www.bnyelektronik.dk/etikettering/tilbehoer/
https://www.bnyelektronik.dk/etikettering/tilbehoer/
https://www.bnyelektronik.dk/etikettering/tilbehoer/

