Quando o
tamanho importa

Funcionalidades
• Pesagem em movimento
• Dispersão do balde em tempo real
• Lista de produtos
• Registo da produção de
produtos
• Lista de ID de carga
• Lista de alvos

O helper mini é a solução ideal
para carregadores compactos
e com a direcção diferencial.
A solução mais simples e barata
combinada com a tecnologia
de pesagem VEI torna-a na
ferramenta ideal para os requisitos
de
pesagem
primários.
Um
arranque ímpar com instrumentos
de alta tecnologia que fornece
uma
situação
completamente
actualizada sempre que quiser.
Um tamanho para todos
O helper mini foi concebido
para
oferecer
controlo
de
pesagem durante o carregamento
para
impedir
sobrecargas
e
receber informações básicas de
carregamento.
É a ferramenta
ideal para depósitos de materiais e
empresas de construção.
Devido ao tamanho compacto, o
helper mini pode ser instalado no
local mais conveniente da cabina,
oferecendo uma visibilidade total,
em especial, nos carregadores
com direcção diferencial e a maior
facilidade de utilização em todas as
aplicações.
A ligação plug & play com
a
impressora
torna-a
numa
proposta ainda mais atractiva nas
transacções de carga mais simples
em que foi emitido um bilhete de
pesagem.
Apesar da sua simplicidade, o
helper mini tem uma unidade
de registo de dados que pode
transferir todas as transacções
de pesagem diárias para o seu
ambiente de trabalho.

• Combinação
• Capacidade máxima de 4,40
toneladas
• Software de gestão de carga útil
ipot Lite

Impressora térmica
de alta velocidade

Exemplo do talão
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Ferramentas de comunicação do
helper mini

Impressora (opção)
Impressão

térmica

de

alta

velocidade, muito mais fiável que
as impressoras de agulhas.
Impressões:
- Carga do camião
- Grand total
- Combinação
As informações impressas
incluem:
Nome

da

empresa,

Nome

do

produto, ID de carga, Nº do bilhete,
Data-Hora, Peso.
Cartão de memória DLogger
e leitor DLogger reader USB

Transferência de
dados fácil (opção)
O cartão de memória DLogger
permite guardar os dados dos
carregamentos e enviá-los para o
software ipot Lite do computador.
Uma opção fácil no seu bolso
mantém o seu negócio sempre
actualizado.
O software que reduz
o tempo perdido (opção)
O ipot Lite é um software de
gestão de cargas úteis de fácil
utilização com possibilidades de

Software de gestão
de cargas úteis ipot Lite

exportação para o software de
facturação.
Aplicável sobre:

O ipot

Lite

integra os dados

provenientes de outros produtos,
como, por exemplo, o helper7 e o
Millennium.

O seu especialista VEI local é:

