
AUTOMATIZE O SEU ESTALEIRO 
COM IMPRESSÃO REMOTA

TORNE O SEU CICLO DE CARGA MAIS RÁPIDO



IMPRESSÃO REMOTA
DOS TALÕES DE ENTREGA
já pensou no modo de entrega do talão impresso ao condutor do camião, tendo em consideração 
os regulamentos de segurança do local de trabalho?

o vkiosk pode ser utilizado para imprimir remotamente o talão de entrega do camião, uma vez que os 
regulamentos de segurança estão cada vez mais rigorosos no que respeita ao facto dos condutores terem 
de sair do camião para obterem o respetivo talão de entrega do operador da carregadora. todos os dados de 
carga, como cliente, id do Veículo, produto e destino, encontram-se na balança helperX da carregadora, 
sendo necessário apenas um vkiosk na saída e um sistema de transmissão sem fios para ligar a balança 
da carregadora ao vkiosk.

• ecrã hd a cores, elevada
visibilidade com luminosidade
intensa

• interface amiga do utilizador
• teclado retroiluminado
• teclado tipo telefone para

introdução de dados
• dispositivo de memória usb para

leitura/gravação, integrado de série
• conetividade wireless
• navegação simplificada

pesagem a bordo 
de níVel aVançado.



EXPEDIÇÃO A PARTIR DA 
ESTAÇÃO DE PESAGEM
software ipotkiosk para aumentar a automatização da sua estação 
de pesagem, mediante a introdução de capacidades de expedição

se o local de trabalho estiver equipado com uma estação de pesagem na 
entrada, o ipot kiosk, o núcleo de software por detrás do vkiosk pode 
ser instalado no pc da estação de pesagem para automatizar a carga 
dos camiões, registando o camião à entrada, enviando as informações 
do camião com o peso da carga para a máquina carregadora e extraindo 
a informação sobre o camião carregado à saída, possibilitando assim 
uma rápida impressão do talão de entrega.

CONTROLO DO ACESSO
AO LOCAL OPERADOR 
COM VKIOSK
andámos a pensar no modo como podemos automatizar 
os seus processos de tráfego no local e de emissão de 
talões e encontrámos uma solução fantástica.

o sistema vkiosk oferece um sistema de automatização 
incomparável para o seu local de trabalho, reduzindo 
drasticamente os custos operacionais e pagando-se a si 
próprio em apenas alguns meses. com o vkiosk, os veículos 
que entram no local de carga, quer seja uma pedreira, um 
estaleiro ou um local de reciclagem, são controlados através 
de matrículas previamente introduzidas no sistema vkiosk. 
isto proporciona um controlo direto sobre todos os veículos a 
operar no local e a oportunidade de negar autorização, conforme 
necessário. os dados do veículo introduzidos à entrada são 
enviados via wireless para a balança da carregadora e, assim 
que o carregamento estiver concluído, os dados voltam para o 
vkiosk à saída para impressão dos talões do camião.

VKIOSK
especificações técnicas
alimentação 110÷220 Vac ou 24Vdc

Visor 12” tft cores

teclado touchscreen

impressora impressora térmica heavy duty com cortador

número de talões aprox. 550

assinatura do talão digital no touchscreen

saída relé para barreira ou luzes

ambiental controlo da temperatura ambiente

conetividade usb, ethernet, wi-fi, telemóvel, rf

estojo aço inoxidável

dimensões 400x800x500mm (largura-altura-profundidade)

peso 43 kg
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REdE MUNDIAL
50 DIsTRIBUIDORES QUALIFICAdOS EM 50 PaÍses,

MIlHARES dE SISTEMAS INSTAlADOS,
fORNeCENDO SUPORTE E FORMAÇÃO DESDE 1986

ApLICAÇÕES
os produtos Vei podem ser instalados em inúmeras máquinas num vasto leque de sectores. 
em cada um deles, asseguram uma precisão de altíssimo nível para uma melhor optimização 
de cargas, processos de produção, análise das vendas, actualização das mercadorias e 
produtividade.
os produtos Vei podem ser facilmente transferidos de uma máquina para a outra, são resistentes 
e concebidos para durar no tempo.


