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WAGA DO YWNO CI   seria Valor 4000 
PRZENO NA   WAGA KOMPAKTOWA  W WERSJI TECHNOLOGICZNEJ I LEGALIZOWANEJ 

 
 
 

Gastronomia, cukiernie, piekarnie, przemys  spo ywczy, punkty us ugowe 
kontrola i porcjowanie ywno ci w trudnych warunkach rodowiskowych 

 

Legalizowane wagi do ywno ci pomagaj ce 
zwi kszy  efektywno , poprawi  bezpiecze stwo  
i wydajno  w ci kich przemys owych warunkach !  
Dost pne wersje obudowy ze stali nierdzewnej lub 
tworzywa ABS wyposa one s  w du y, podwójny 
wy wietlacz LED, wzmocnion , polikarbonow  
klawiatur  odporn  na uszkodzenia mechaniczne. 
Wagi posiadaj  Certyfikat Bezpiecze stwa ywno ci 
NSF, legalizacj  oraz s  zgodne z systemem HACCP. 
Wszytko to czyni Valora 4000 najlepsz  wag  
przeznaczon  do pracy w zarówno w suchym  
jak i w mokrym trudnym rodowisku. 

 
 
Kluczowe cechy: 
 

› Waga posiada certyfikat bezpiecze stwa  
ywno ci (NSF) 

› Spe nia wymagania systemu zarz dzania  
jako ci  HACCP 

› Bardzo szybka stabilizacja pomiaru, dok adny odczyt  
ju  po 0,5 s pozwala na jeszcze efektywniejsze 
wykorzystanie wagi w miejscu pracy 

› Dwa pod wietlane, bardzo czytelne wy wietlacze 
pozwalaj  na wygodn  obs ug  wagi przez dwóch 
operatorów bez odwracania urz dzenia. 

› Praktyczny czujnik zbli eniowy do bezdotykowego 
tarowania wagi 

› Dost pna w dwóch wersjach: w obudowie z tworzywa 
ABS z szalk  ze stali nierdzewnej oraz w obudowie  
ze stali nierdzewnej i szalk  ze stali nierdzewnej. 

› Waga dost pna w wersji technologicznej  
i legalizowanej 

 
 

› Wbudowane funkcje: wa enie, wa enie 
procentowe, wa enie kontrolne, sumowanie 

› Waga wyposa ona jest w por czy uchwyt  
do przenoszenia oraz wbudowany akumulator 
zapewniaj cy ci g  prac  przez 50 godzin.  
W standardowym wyposa eniu  waga posiada  
tak e uniwersalny zasilacz 100-240 VAC 

› Antypo lizgowe nó ki, zapewniaj ce maksymaln  
stabilno  nawet na liskiej powierzchni.  
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Wodoodporna waga do ywno ci podnosi poprzeczk  
i ustanawia nowy standard dzi ki zwyci skiej 
kombinacji szybko ci, wytrzyma o ci i mo liwo ci 
bezdotykowej obs ugi. 

Valor 4000 
Obudowa z wytrzyma ego tworzywa ABS,  
szalka ze stali nierdzewnej 
Stopie  ochrony IP 68 

Wersja V41PW 

Specyfikacja techniczna  
Model V41PWE1501T V41PWE3T V41PWE6T V41PWE15T 
No no  1,5 kg 3 kg 6 kg 15 kg 
Dzia ka odczytowa (d) 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g 
 Wagi technologiczne bez legalizacji 
Specyfikacja techniczna  
Model V41PWE1501T-M V41PWE3T-M V41PWE6T-M V41PWE15T-M 
No no  1,5 kg 3 kg 6 kg 15 kg 
Dzia ka legalizacyjna (e) 0,5 g 1 g 2 g 5 g 

 Wagi legalizowane     
 

Wymiary szalki 190 x 242 mm 

Obudowa 
Obudowa z tworzywa ABS,  szalka wykonana ze stali nierdzewnej,  

wbudowana pod wietlana poziomnica, regulowane nó ki 
Stopie  ochrony  IP 68 
Wy wietlacz Front i ty  : 7 segmentowy wy wietlacz LED, 6 cyfr o wysoko ci 20,5mm 
Dodatkowe symbole na 
wy wietlaczu 

Stabilizacja pomiaru, zerowanie, masa netto, stan na adowania baterii,  
czujnik zbli eniowy, sumowanie 

Klawiatura 4 przyciski z pow ok  polikarbonow  
Czujnik zbli eniowy Umieszczony przy tylnym wy wietlaczu z przypisana funkcj  Tara  
Stabilizacja pomiaru  0,5 s 
Tarowanie 100% no no ci 
Jednostki masy gram, kilogram 
Wbudowane aplikacje Wa enie, wa enie procentowe, wa enie kontrolne, sumowanie 
Wa enie kontrolne 3 diody LED ( ó ta, zielona, czerwona) 
Zabezpieczenie przed 
przeci eniem 

150% no no ci 

Zasilacz 12V DC 0,84A, (100-220 V AC, 50/60 Hz) 

Akumulator 
Wbudowany akumulator o owiowo-kwasowy - 50 godzin ci g ej pracy 

Czas adowania akumulatora 12 godzin 
Kalibracja Zewn trzna 
Temperatura pracy -10 ° do 40 ° C, 10% do 90% wilgotno ci wzgl dnej bez kondensacji 
Wymiary wagi 256 x 280 x 121 mm 
Ci ar w asny wagi 3 kg 
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Wodoodporna waga do ywno ci podnosi poprzeczk  
i ustanawia nowy standard dzi ki zwyci skiej 
kombinacji szybko ci, wytrzyma o ci i mo liwo ci 
bezdotykowej obs ugi. 

Valor 4000 
Dó  obudowy z tworzywa ABS, 
Góra obudowy oraz  szalka ze stali nierdzewnej 
Stopie  ochrony IP 68 

Wersja V41XW 

Specyfikacja techniczna  
Model V41XWE1501T V41XWE3T V41XWE6T V41XWE15T 
No no  1,5 kg 3 kg 6 kg 15 kg 
Dzia ka odczytowa (d) 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g 
 Wagi technologiczne bez legalizacji 
Specyfikacja techniczna  
Model V41XWE1501T-M V41XWE3T-M V41XWE6T-M V41XWE15T-M 
No no  1,5 kg 3 kg 6 kg 15 kg 
Dzia ka legalizacyjna (e) 0,5 g 1 g 2 g 5 g 

 Wagi legalizowane     
 

Wymiary szalki 190 x 242 mm 

Obudowa 
dó  obudowy z ABS, góra obudowy ze stali nierdzewnej, szalka  

ze stali nierdzewnej, wbudowana pod wietlana poziomnica, regulowane nó ki 
Stopie  ochrony  IP 68 
Wy wietlacz Front i ty  : 7 segmentowy wy wietlacz LED, 6 cyfr o wysoko ci 20,5mm 
Dodatkowe symbole na 
wy wietlaczu 

Stabilizacja pomiaru, zerowanie, masa netto, stan na adowania baterii,  
czujnik zbli eniowy, sumowanie 

Klawiatura 4 przyciski z pow ok  polikarbonow  
Czujnik zbli eniowy Umieszczony przy tylnym wy wietlaczu z przypisana funkcj  Tara  
Stabilizacja pomiaru  0,5 s 
Tarowanie 100% no no ci 
Jednostki masy gram, kilogram 
Wbudowane aplikacje Wa enie, wa enie procentowe, wa enie kontrolne, sumowanie 
Wa enie kontrolne 3 diody LED ( ó ta, zielona, czerwona) 
Zabezpieczenie przed 
przeci eniem 

150% no no ci 

Zasilacz 12V DC 0,84A, (100-220 V AC, 50/60 Hz) 

Akumulator Wbudowany akumulator o owiowo-kwasowy - 50 godzin ci g ej pracy 
Czas adowania akumulatora 12 godzin 

Kalibracja Zewn trzna 
Temperatura pracy -10 ° do 40 ° C, 10% do 90% wilgotno ci wzgl dnej bez kondensacji 
Wymiary wagi 256 x 288 x 124 mm 
Ci ar w asny wagi 3,9 kg 
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Wymiary 

 
 
Por czny uchwyt do przenoszenia wagi W standardzie wbudowany akumulator 
 

 
Du e gumowe nó ki zosta y ulokowane w rogach wagi w taki sposób aby waga by a maksymalnie  

stabilna dzi ki czemu jest ona w wysokim stopniu odporna wszelkiego rodzaju lizganie si  po powierzchni.  
Dodatkowo specjalnie wyprofilowany gumowy spód nó ek zapobiega poruszaniu 

si  wagi na mokrej powierzchni. 
 Nó ki s  zaprojektowane w taki sposób aby spe nia  surowe wymogi konieczne  

do przyznania wadze Certyfikatu Bezpiecze stwa ywno ci NFS. 
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Stopie  ochrony IP 68 

Ca kowita ochrona przed wnikaniem kurzu i wody 
Valor 4000 zosta  zaprojektowany w oparciu o technologi  flow-thru IPX8. Jest to w pe ni wodoodporna waga 
przeznaczona do pracy w trudnym, wilgotnym rodowisku. Specjalnie zaprojektowane otwory umo liwiaj  
odp yw wody mog cej si  gromadzi  we wn trzu obudowy np. poprzez zmiany temperatur w rodowisku pracy. 
 

 
 

Wewn trzne cz ci zosta y dodatkowo zabezpieczone specjalnym wodoodpornym silikonem.  
Valor 4000 mo e by  myty po ka dej zmianie co pozwala na zachowanie norm sanitarnych oraz utrzymanie wagi  
w czysto ci uniemo liwiaj c rozwój bakterii lub innych drobnoustrojów mog cych wyst powa   
w procesie produkcji ywno ci. 
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Dwa czytelne wy wietlacze – obs uga wagi przez dwie osoby 
Valor 4000 zapewnia nie tylko szybki czas stabilizacji,  
ale równie  niezwyk  precyzj ! 

Waga znakomicie czy wysok  rozdzielczo  1:6,000/1:7,500 z b yskawicznym 0,5 sekundowym 
czasem stabilizacji. Dodatkowy czujnik zbli eniowy obok tylnego wy wietlacza pe ni funkcj  tary 
co umo liwia drugiemu operatorowi tarowanie wagi poprzez jeden ruch r k . Waga zosta a stworzona 
aby pomóc w maksymalnym zwi kszeniu wydajno ci w procesie wa enia. 

 

 
 

Ob e kszta ty, brak zagi  i zakamarków, przyczyniaj  si  do atwiejszego utrzymania urz dzenia  
w czysto ci. G adkie i precyzyjne wyko czenie ka dego detalu zapobiega ewentualnym  
skaleczeniom podczas pracy. 
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Odporna na naci cia i przebicia polikarbonowa klawiatura  
Jeszcze wi kszy komfort pracy 

 

 

Valor 4000 jest wyposa ony w niezwykle 
wytrzyma , polikarbonow  klawiatur   
o grubo ci 0.5 mm. Dzi ki zastosowaniu 
najwy szej klasy materia u jest ona  
odporna na uderzenia lub przebicie.  
 
Obudowa wagi Valor 4000 jest g adka  
co pozwala na atwe usuni cie resztek ywno ci, 
r cych substancji i innych zanieczyszcze , 

dodatkowo modele ze stali nierdzewnej 
posiadaj  dodatkow  warstw  ochronn . 

 
 
 
 

Czujnik zbli eniowy dla drugiego operatora wagi 
Jeden ruch r k  i gotowe ! – Waga jest wytarowana 
 

Praktyczny w u yciu czujnik zbli eniowy 
nie tylko zwi kszy wydajno  i komfort pracy, 
ale tak e przyczyni si  do  
podwy szenia higieny na stanowisku pracy, 
redukuj c szanse zaka enia krzy owego.  
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Certyfikaty i dopuszczenia 

Waga zosta a zaprojektowana tak by spe ni  surowe wymogi konieczne  
do przyznania Certyfikatu Bezpiecze stwa ywno ci NSF 
 

 Metrologiczne: OIML R76-1:2006 (R76/2006-NL1-13.09); EN 45501:1992 (T8312);  
Australia National Measurement Regulations (NMI 6/4C/283) – Class III 3000e 

 Bezpiecze stwo produktu: IEC 61010-1:2010; EN 61010-1:2010 
 Zgodno  elektromagnetyczna: IEC 61326-1:2005; EN61326-1:2006 – Class B emission,  

Industrial immunity; C-Tick 
 Bezpiecze stwo ywno ci: NSF/ANSI 169-2009; NSF/ANSI /3-A 14159-1-2010 
 Inne: WEEE/RoHS 

 
Zalety wagi Valor 4000 z punktu widzenia systemu HACCP 
 

 Valor 4000 posiada Certyfikat Bezpiecze stwa ywno ci NSF/ANSI 169 Special Purpose Food 
Equipment and Devices oraz otrzyma  aprobat  USDAAMS do pos ugiwania si  certyfikatem  
NSF/ANSI /3-A14159-1 Hygiene Requirements for the Design of Meat and Poultry Processing Equipment. 

 Zdejmowana szalka wykonana jest ze stali nierdzewnej (odporna na korozj , kwasy,  
g adka i atwa do utrzymania w czysto ci przy pomocy rodków do mycia i dezynfekcji) 

 G adka i atwa do utrzymania w czysto ci obudowa  
 Ca e urz dzenie skonstruowano tak by by o atwe w utrzymaniu czysto ci,  

a kszta t wagi spe nia  normy sanitarne 
 Wygodne w obs udze, du e przyciski obs ugi wagi 
 Zbli eniowy czujnik tarowania zwi kszaj cy czysto  stanowiska pracy 
 atwa do przemieszczania w dowolnie miejsce, dzi ki zaprojektowanemu uchwytowi 
 Wbudowany akumulator umo liwia prac  przez 50 godzin  

(brak pl taj cych si  wko o kabli zasilaj cych) 
 Gniazdo adowania akumulatora zabezpieczone przez wnikaniem brudu 
 Gumowe, antypo lizgowe du e stopy wagi sprawiaj  i  waga jest bardzo stabilna  

– nie przesuwa si  po blacie 
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