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NÍVEL AVANÇADO da pesagem a bordo para 
monitorização da produção, movimentação e vendas.
SIMPLES DE USAR, POTENTE, ROBUSTO E CERTIFICADO 
EM METROLOGIA LEGAL.
A conectividade com o CLOUD é o seu núcleo, o que 

oferece uma experiência extraordinária.

IRREDUTIBILIDADE SEM RIVAIS
Devido às suas pequenas dimensões, contém tudo o que está 
a procurar, entradas, saídas, impressora, conectividade USB e 
CLOUD, um vasto banco de dados para conter seus dados de 
carga e um visor super brilhante.

Pela sua simplicidade de uso, pode ser moldado em seu 
SECTOR DE NEGÓCIOS, como pedreiras, mineração, logística, 
movimentação de contentores, o que oferece a melhor 
experiência em gestão de carga útil e comunicação no 
CLOUD.

Se estiver a procurar por um produto de NÍVEL AVANÇADO 
para pesar a bordo de sua carregadeira, a HELPERX fornecerá 
a melhor experiência para carregamento e movimentação da 
produção.

NÍVEL AVANÇADO

EXTREMA SIMPLIFICAÇÃO
para a minimização de seus componentes externos. Conexões 
seguras e protegidas para os ambientes mais pesados 
permitiram obter certificações internacionais de considerável 
prestígio.

O teclado mecânico com teclas intuitivas permite usá-lo 
mesmo com luvas e editar conteúdo facilmente. As teclas do 
visor mudam de acordo com a operação que está a realizar, 
concebida intuitivamente para tornar a navegação
eficiente e agradável.

fonte de alimentação 9÷36Vdc

temperatura de serviço -40÷+80°C

choques 40G

proteção dispositivos / sensores IP54/IP67

dimensão 150x204x68

ecrã cor HD

capacidade máxima (kg) ilimitada

erro de medição - não específico para uma aplicação 0÷1%

legal para o comércio sim

porta da impressora sim

porta de modem sim

interruptor basculante sim

teclas remotasi sim

especificações

SIMPLES
na sua conceção. Concebido de forma modular, o que permite 
a atualização de acordo com as suas necessidades de trabalho.

RÁPIDO
em sua navegação, não deixa espaço para dúvidas, pois quem 
sabe escutar lhe oferece um produto que se torna seu melhor 
aliado.

PODEROSO
na gestão de seus dados de carregamento e movimentação, 
torna-se um auxiliar ideal que não conseguirá mais ficar sem.

AMIGÁVEL
em sua linguagem, segue seus pensamentos, suas 
necessidades, seu trabalho e oferece resultados excecionais 
porque é criado por usuários como você.

RECONHECIMENTOS
LEVAM A UMA QUALIDADE SUPERIOR

LEGAL PARA COMÉRCIO DIRETIVA MÁQUINA

HUMIDADE TEMPERATURA VIBRAÇÕES

POEIRA



NÍVEL AVANÇADO
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monitoramento de produção grande

gestão de receitas / mistura grande

multitarefa (cargas simultâneas)
camiões - tremonha - triturador - depósito

grande

gestão completa dados de carga
cliente - destinação - placa do camião - e mais ainda...

grande

recepção de ordens de carga sim

conexão na nuvem
ipotweb.com

sim

download do arquivo de carregamento (.csv) sim

navegação baseada no sector de uso
pedreira - mina - contentor - logística

sim

receção wireless dos ficheiros para a
gestão de dados

sim

gestão de dados capacidade
NÃO ACEITE MENOS

PORQUE É NECESSÁRIO
 Elevada precisão e homologação

 Evite multas carregando imediatamente a quantidade 
correta de material, com redução dos custos de transporte
e a evitar sobrecarga

 Troca de balança de um carregador para outro, evitando 
tempo de inatividade

 Redução dos tempos de ciclo na ponte-báscula
de pesagem

 Rastreamento da eficiência de carga com transferência 
de dados por USB sem custos adicionais ou com conexões 
wireless ao cloud

 Gestão “ponta a ponta” do processo de carga útil, com 
impressão dos registos de entrega e dados enviados para
o sistema de faturação em tempo real

 Fácil de utilizar graças a comandos intuitivos e 
interface de utilizador assistido para introdução de dados 
disponibilizados pelo Sistema Operativo inovador VEI

 A unidade de produção pode ser carregada e depois 
suspensa temporariamente para carregar camiões
O sistema pode gerir tarefas de carga simultâneas (multitarefa)

 Sincroniza a pesagem com base nas ordens de serviço

 Apoio e suporte qualificado de fábrica a nível mundial

 3 anos de garantia, a melhor na indústria

O SEU NEGÓCIO  
ESCOLHE

O QUE MELHOR SE ADAPTA
ÀS SUAS EXIGÊNCIAS

CARGA IDEAL
MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
AMPLA GESTÃO DA CARGA
GESTÃO WIRELESS DE ORDENS DE TRABALHO
GESTÃO WIRELESS DE CARREGAMENTO DOS DADOS

adição automática sim

dosagem decremental sim

calibração de mais instrumentos 10

conversão do peso t/ton - kg/lb sim

ativação automática sim

desativação automática sim

standby automático sim

login com ID do condutor sim

multilíngue sim

atualização gratuita do software sim

funções chave

CARGAS MOVIMENTADAS SEM INCERTEZAS
A instalação de soluções de pesagen a bordo e 
monitorização da carga útil, precisas e fáceis de 
visualizar, permite o controlo de cargas movidas por 
controladores de carga, bem como baixar os custos de 
transporte e melhorar a produtividade.

A VANTAGEM NOS SECTORES
EM TODAS AS INDÚSTRIAS EM QUE SÃO MOVIMENTADAS 
CARGAS, O CONHECIMENTO DO PESO DA MESMA É 
DA MÁXIMA IMPORTÂNCIA, POIS IMPLICA A ENERGIA 
PARA DESLOCAR A MESMA, QUE ESTABELECE A 
RENTABILIDADE DA AÇÃO.
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VOCÊ ESCOLHE QUANDO VOCÊ VÊ
porque o que se precisa é obtido com uma interface de 
navegação extremamente simples e intuitiva. Seu visor 
atraente é perfeitamente visível, mesmo em condições de 
pouca luz, sempre a exibir as informações necessárias de 
maneira clara e simples.
Se estiver a procurar um produto de NÍVEL INICIAL para 
pesar na sua carregadeira, o MILLENNIUM5 atende às suas 
expectativas.

NÍVEL INICIAL

EXTREMA SIMPLIFICAÇÃO
para a minimização de seus componentes externos. Conexões 
seguras e protegidas para os ambientes mais pesados 
permitiram obter certificações internacionais de considerável 
prestígio.

O teclado mecânico com teclas intuitivas permite usá-lo 
mesmo com luvas e editar conteúdo facilmente. As teclas do 
visor mudam de acordo com a operação que está a realizar, 
concebida intuitivamente para tornar a navegação
eficiente e agradável.

fonte de alimentação 9÷36Vdc

temperatura de serviço -40÷+80°C

choques 40G

proteção dispositivos / sensores IP54/IP67

dimensão 150x204x68

ecrã cor HD

capacidade máxima (kg) ilimitada

erro de medição - não específico para uma aplicação 0÷1%

legal para o comércio sim

porta da impressora sim

porta de modem não

interruptor basculante não

teclas remotasi não

especificações

SIMPLES
na sua conceção. Concebido de forma modular, o que permite 
a atualização de acordo com as suas necessidades de trabalho.

RÁPIDO
em sua navegação, não deixa espaço para dúvidas, pois quem 
sabe escutar lhe oferece um produto que se torna seu melhor 
aliado.

AMIGÁVEL
em sua linguagem, segue seus pensamentos, suas 
necessidades, seu trabalho e oferece resultados excecionais 
porque é criado por usuários como você.

NÍVEL INICIAL da pesagem a bordo para monitorização 
da produção e carregamento ideal.
SIMPLES DE USAR, ROBUSTO E CERTIFICADO EM 
METROLOGIA LEGAL.
Sua facilidade de uso o torna incomparável durante
 as operações de movimentação e 

carregamento.

RECONHECIMENTOS
LEVAM A UMA QUALIDADE SUPERIOR

LEGAL PARA COMÉRCIO DIRETIVA MÁQUINA

HUMIDADE TEMPERATURA VIBRAÇÕES

POEIRA



NÍVEL INICIAL
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monitoramento de produção pequeno

gestão de receitas / mistura muito 
pequeno

multitarefa (cargas simultâneas)
camiões - tremonha - triturador - depósito

pequeno

gestão completa dados de carga
cliente - destinação - placa do camião - e mais ainda...

não

recepção de ordens de carga não

conexão na nuvem
ipotweb.com

sim

download do arquivo de carregamento (.csv) sim

navegação baseada no sector de uso
pedreira - mina - contentor - logística

não

receção wireless dos ficheiros para a
gestão de dados

não

gestão de dados capacidade
NÃO ACEITE MENOS

PORQUE É NECESSÁRIO
 Elevada precisão e homologação

 Evite multas carregando imediatamente a quantidade 
correta de material, com redução dos custos de transporte
e a evitar sobrecarga

 Troca de balança de um carregador para outro, evitando 
tempo de inatividade

 Redução dos tempos de ciclo na ponte-báscula
de pesagem

 Rastreamento da eficiência de carga com transferência 
de dados por USB sem custos adicionais ou com conexões 
wireless ao cloud

 Fácil de utilizar graças a comandos intuitivos e 
interface de utilizador assistido para introdução de dados 
disponibilizados pelo Sistema Operativo inovador VEI

 A unidade de produção pode ser carregada e depois 
suspensa temporariamente para carregar camiões.
O sistema pode gerir tarefas de carga simultâneas (multitarefa)

 Apoio e suporte qualificado de fábrica a nível mundial

 3 anos de garantia, a melhor na indústria

O SEU NEGÓCIO  
ESCOLHE

O QUE MELHOR SE ADAPTA
ÀS SUAS EXIGÊNCIAS

 CARGA IDEAL
 MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
 GESTÃO CONTIDA DA CARGA

adição automática sim

dosagem decremental sim

calibração de mais instrumentos 5

conversão do peso t/ton - kg/lb sim

ativação automática sim

desativação automática sim

standby automático sim

login com ID do condutor sim

multilíngue sim

atualização gratuita do software sim

funções chave

CARGAS MOVIMENTADAS SEM INCERTEZAS
A instalação de soluções de pesagen a bordo e 
monitorização da carga útil, precisas e fáceis de 
visualizar, permite o controlo de cargas movidas por 
controladores de carga, bem como baixar os custos de 
transporte e melhorar a produtividade.

A VANTAGEM NOS SECTORES
EM TODAS AS INDÚSTRIAS EM QUE SÃO MOVIMENTADAS 
CARGAS, O CONHECIMENTO DO PESO DA MESMA É 
DA MÁXIMA IMPORTÂNCIA, POIS IMPLICA A ENERGIA 
PARA DESLOCAR A MESMA, QUE ESTABELECE A 
RENTABILIDADE DA AÇÃO.
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VAI INSPIRÁ-LO A IR ALÉM
porque, devido às suas limitadas necessidades de pesagem, 
ao usá-lo, irá experimentar sua interface de navegação 
extremamente simples e irá compreender onde pode 
melhorar a gestão de suas cargas a serem movidas, querendo 
atualizá-lo com o produto mais avançado. Seu visor atraente 
é perfeitamente visível, mesmo em condições de pouca luz, 
sempre a exibir as informações necessárias de maneira clara 
e simples.
Se possui uma carregadeira de dimensões limitadas e o que 
lhe interessa é apenas o peso da carga que está a carregar. 
HelperM atende às suas necessidades.

NÍVEL LIMITADO

EXTREMA SIMPLIFICAÇÃO
para a minimização de seus componentes externos. Conexões 
seguras e protegidas para os ambientes mais pesados 
permitiram obter certificações importantes para os ambientes 
mais exigentes.

O teclado mecânico com teclas intuitivas permite usá-lo 
mesmo com luvas e editar conteúdo facilmente. As teclas do 
visor mudam de acordo com a operação que está a realizar, 
concebida intuitivamente para tornar a navegação
eficiente e agradável.

fonte de alimentação 9÷36Vdc

temperatura de serviço -40÷+80°C

choques 40G

proteção dispositivos / sensores IP54/IP67

dimensão 150x204x68

ecrã cor HD

capacidade máxima (kg) 6000

erro de medição - não específico para uma aplicação 0÷1%

legal para o comércio não

porta da impressora sim

porta de modem não

interruptor basculante não

teclas remotasi não

especificações

SIMPLES
na sua conceção. Concebido de forma modular, o que permite 
a atualização de acordo com as suas necessidades de trabalho.

RÁPIDO
em sua navegação, não deixa espaço para dúvidas, pois quem 
sabe escutar lhe oferece um produto que se torna seu melhor 
aliado.

AMIGÁVEL
em sua linguagem, segue seus pensamentos, suas 
necessidades, seu trabalho e oferece resultados excecionais 
porque é criado por usuários como você.

NÍVEL LIMITADO da pesagem a bordo para a segurança 
do carregamento ideal.
SIMPLES DE USAR, ROBUSTO E ESSENCIAL.
Sua simplicidade de uso e tecnologia de construção o 
tornam distinto nas aplicações em que é importante 

conhecer apenas o peso durante a 
movimentação do produto.

NÃO
DISPONÍVEL

RECONHECIMENTOS
LEVAM A UMA QUALIDADE SUPERIOR

LEGAL PARA COMÉRCIO DIRETIVA MÁQUINA

HUMIDADE TEMPERATURA VIBRAÇÕES

POEIRA



NÍVEL LIMITADO
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capacidade
NÃO ACEITE MENOS

PORQUE É NECESSÁRIO
 Elevada precisão

 Evite multas carregando imediatamente a quantidade 
correta de material, com redução dos custos de transporte
e a evitar sobrecarga

 Troca de balança de um carregador para outro, evitando 
tempo de inatividade

 Redução dos tempos de ciclo na ponte-báscula
de pesagem

 Rastreamento da eficiência de carga com transferência
de dados por USB sem custos adicionais

 Fácil de utilizar graças a comandos intuitivos e 
interface de utilizador assistido para introdução de dados 
disponibilizados pelo Sistema Operativo inovador VEI

 A unidade de produção pode ser carregada e depois 
suspensa temporariamente para carregar camiões.
O sistema pode gerir tarefas de carga simultâneas (multitarefa)

 Apoio e suporte qualificado de fábrica a nível mundial

 3 anos de garantia, a melhor na indústria

O SEU NEGÓCIO  
ESCOLHE

O QUE MELHOR SE ADAPTA
ÀS SUAS EXIGÊNCIAS

 CARGA IDEAL
 MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

adição automática sim

dosagem decremental sim

calibração de mais instrumentos 5

conversão do peso t/ton - kg/lb sim

ativação automática sim

desativação automática sim

standby automático sim

login com ID do condutor sim

multilíngue sim

atualização gratuita do software sim

funções chave

monitoramento de produção muito 
pequeno

gestão de receitas / mistura muito 
pequeno

multitarefa (cargas simultâneas)
camiões - tremonha - triturador - depósito

muito 
pequeno

gestão completa dados de carga
cliente - destinação - placa do camião - e mais ainda...

não

recepção de ordens de carga não

conexão na nuvem
ipotweb.com

si

download do arquivo de carregamento (.csv) si

navegação baseada no sector de uso
pedreira - mina - contentor - logística

não

receção wireless dos ficheiros para a
gestão de dados

não

gestão de dados

CARGAS MOVIMENTADAS SEM INCERTEZAS
A instalação de soluções de pesagen a bordo e 
monitorização da carga útil, precisas e fáceis de 
visualizar, permite o controlo de cargas movidas por 
controladores de carga, bem como baixar os custos de 
transporte e melhorar a produtividade.

A VANTAGEM NOS SECTORES
EM TODAS AS INDÚSTRIAS EM QUE SÃO MOVIMENTADAS 
CARGAS, O CONHECIMENTO DO PESO DA MESMA É 
DA MÁXIMA IMPORTÂNCIA, POIS IMPLICA A ENERGIA 
PARA DESLOCAR A MESMA, QUE ESTABELECE A 
RENTABILIDADE DA AÇÃO.
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SE EXPERIMENTÁ-LO NÃO 
CONSEGUIRÁ MAIS FICAR SEM

Devido às suas pequenas dimensões, contém tudo o que está 
a procurar, entradas, saídas, impressora, conectividade USB e 
NUVEM, um vasto banco de dados para conter seus dados de 
carga e um visor super brilhante.

Nas operações de escavação e mineração, é possível 
conhecer o peso movimentado pela escavadeira de uma 
maneira extremamente simples, o que permite conhecer 
o peso das cargas nos veículos em locais onde não seria 
possível conhecê-lo e evitar sobrecargas.

Se estiver a procurar por um produto de NÍVEL AVANÇADO 
para pesar a bordo de sua escavadeira, a HELPERXE 
fornecerá a melhor experiência para carregamento, produção, 
movimentação e comunicação com CLOUD.

PESAGEM NA ESCAVADEIRA

EXTREMA SIMPLIFICAÇÃO
Para minimização dos seus componentes externos com 
conexões  seguras e protegidas para os ambientes mais 
extremos.
O teclado mecânico com teclas intuitivas permite usá-lo 
mesmo com luvas e editar conteúdo facilmente. As teclas do 
visor mudam de acordo com a operação que está a realizar, 
concebida intuitivamente para tornar a navegação
eficiente e agradável.

fonte de alimentação 9÷36Vdc

temperatura de serviço -40÷+80°C

choques 40G

proteção dispositivos / sensores IP54/IP67

dimensão 150x204x68

ecrã cor HD

capacidade máxima (kg) ilimitada

erro de medição - não específico para uma aplicação 0÷2%

legal para o comércio não

porta da impressora sim

porta de modem sim

interruptor basculante não

teclas remotasi sim

especificações

SIMPLES
na sua conceção. Concebido de forma modular, o que permite 
a atualização de acordo com as suas necessidades de trabalho.

RÁPIDO
em sua navegação, não deixa espaço para dúvidas, pois quem 
sabe escutar lhe oferece um produto que se torna seu melhor 
aliado.

PODEROSO
na gestão de seus dados de carregamento e movimentação, 
torna-se um auxiliar ideal que não conseguirá mais ficar sem.

AMIGÁVEL
em sua linguagem, segue seus pensamentos, suas 
necessidades, seu trabalho e oferece resultados excecionais 
porque é criado por usuários como você.

NÍVEL AVANÇADO da pesagem a bordo na ESCAVADEIRA
para monitorização da produção, movimentação e vendas.
SIMPLES DE USAR, PODEROSO, ROBUSTO E INTUITIVO
calcula dinamicamente a posição dos braços, da 
caçamba e da inclinação da escavadeira.
 A conectividade com o CLOUD é o seu 

núcleo para oferecer monitorização de 
movimentação de peso de cargas sem 
paralelo.

NÍVEL AVANÇADO

NÃO
DISPONÍVEL

RECONHECIMENTOS
LEVAM A UMA QUALIDADE SUPERIOR

LEGAL PARA COMÉRCIO DIRETIVA MÁQUINA

HUMIDADE TEMPERATURA VIBRAÇÕES

POEIRA



PESAGEM NA ESCAVADEIRA
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monitoramento de produção grande

gestão de receitas / mistura grande

multitarefa (cargas simultâneas)
camiões - tremonha - triturador - depósito

grande

gestão completa dados de carga
cliente - destinação - placa do camião - e mais ainda...

grande

recepção de ordens de carga sim

conexão na nuvem
ipotweb.com

sim

download do arquivo de carregamento (.csv) sim

navegação baseada no sector de uso
pedreira - mina - contentor - logística

não

receção wireless dos ficheiros para a
gestão de dados

sim

gestão de dados capacidade
NÃO ACEITE MENOS

PORQUE É NECESSÁRIO
 Evite multas carregando imediatamente a quantidade 
correta de material, com redução dos custos de transporte
e a evitar sobrecarga

 Redução dos tempos de ciclo na ponte-báscula
de pesagem

 Rastreamento da eficiência de carga com transferência 
de dados por USB sem custos adicionais ou com conexões 
wireless ao cloud

 Gestão “ponta a ponta” do processo de carga útil, com 
impressão dos registos de entrega e dados enviados para
o sistema de faturação em tempo real,

 Fácil de utilizar graças a comandos intuitivos e 
interface de utilizador assistido para introdução de dados 
disponibilizados pelo Sistema Operativo inovador VEI

 A unidade de produção pode ser carregada e depois 
suspensa temporariamente para carregar camiões.
O sistema pode gerir tarefas de carga simultâneas (multitarefa)

 Sincroniza a pesagem com base nas ordens de serviço

 Apoio e suporte qualificado de fábrica a nível mundial

 3 anos de garantia, a melhor na indústria

O SEU NEGÓCIO  
ESCOLHE

O QUE MELHOR SE ADAPTA
ÀS SUAS EXIGÊNCIAS

CARGA IDEAL
MONITORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
AMPLA GESTÃO DA CARGA
GESTÃO WIRELESS DE ORDENS DE TRABALHO
GESTÃO WIRELESS DE CARREGAMENTO DOS DADOS

adição automática sim

dosagem decremental não

calibração de mais instrumentos 10

conversão do peso t/ton - kg/lb sim

ativação automática sim

desativação automática sim

standby automático sim

login com ID do condutor sim

multilíngue sim

atualização gratuita do software sim

funções chave

INSTALAÇÃO FÁCIL
O Canbus integrado permite uma conexão fácil e simples de 
todos os sensores, reduzindo a fiação em sua instalação.
A construção modular permite alterar a funcionalidade atribuída 
às portas de acordo com as necessidades, ampliando assim as 
possibilidades de uso.

NÍVEL AVANÇADO

CARGAS MOVIMENTADAS SEM INCERTEZAS
A instalação de soluções de pesagen a bordo e 
monitorização da carga útil, precisas e fáceis de 
visualizar, permite o controlo de cargas movidas por 
controladores de carga, bem como baixar os custos de 
transporte e melhorar a produtividade.

A VANTAGEM NOS SECTORES
EM TODAS AS INDÚSTRIAS EM QUE SÃO MOVIMENTADAS 
CARGAS, O CONHECIMENTO DO PESO DA MESMA É 
DA MÁXIMA IMPORTÂNCIA, POIS IMPLICA A ENERGIA 
PARA DESLOCAR A MESMA, QUE ESTABELECE A 
RENTABILIDADE DA AÇÃO.
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PEQUENA E ERGONÓMICA A impressora de bordo foi 
criada para sua integração sob a instrumentação para 
uma ergonomia eficiente e uso prático.
A impressão ocorre em um rolo de papel térmico, 
eficiente a baixas temperaturas e resistente ao longo do 

tempo, de acordo com os regulamentos.

GESTÃO DE DADOS

INTEGRAÇÃO 
COM O

DISPOSITIVO
MAIS COMPACTO

impressora térmica a alta 
velocidade, instalada sob o 
dispositivo para formar uma única 
unidade integrada ou instalada 
como unidade separada.
MUITO SÓLIDA, TESTADA EM 
MILHARES DE INSTALAÇÕES

GESTÃO DE DADOS É
PARTE INTEGRANTE DO SEU 
SÍTIO INTELIGENTE

Para fazer isso, precisa de um parceiro evoluído que possa 
oferecer não apenas um PRODUTO, mas também sua SOLUÇÃO.
Temos uma longa experiência ao seu lado para saber como 
analisar suas necessidades e propor simplificação do resultado 
que está a procurar.

formatos de impressão
produção por produto
total geral - data por data

sim sim sim sim

impressão de carga
cliente - camião - destinação - vetor - ...

sim não não sim

carga por cliente sim sim não sim

relatório de carga - total por
produto e camião - cliente

sim não não sim

carga diária nos dumpers
total - # de viagens

não sim não não

configuração do dispositivo sim sim sim sim

fonte de alimentação 8÷42Vdc

temperatura de serviço -20÷+70°C

velocidade de impressão 30mm/s

dimensões do rolo de papel (largura x diâmetro) 57x50mm

tipo de papel térmico

dimensões da impressora (largura x profundidade x altura) 150x128x76

# de cópias ilimitado

# médio de tickets num rolo de papel para a impressão 
completa com dados de carga
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especificações

IMPRESSOS DE ENTREGA
OS SEUS DADOS DE CARGA

IMPRESSOS A BORDO

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
CONTROLA OS PRODUTOS MOVIMENTADOS

PARA UMA MELHOR ANÁLISE

CONFIGURAÇÃO
DO DISPOSITIVO

IMPRIME CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO
PARA FINALIDADES DE DIAGNÓSTICOS

IMPRESSÃO
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IMPRESSÃO

SLIP PRINTER
A IMPRESSORA DE TALÕES GERA 3 CÓPIAS  
dos dados de carga, em papel carbono com cabeçalho 
pré-impresso.

fonte de alimentação 24Vdc ±10%

temperatura de serviço +5÷+40°C

velocidade de impressão 2mm/s

largura de impressão 80mm

comprimento de impressão não limitada

início da impressão (a partir de cima) 40mm

largura do papel (normal) 105mm

tipo de papel (3 folhas) papel carbono 
sensível à

pressão normal

tipo de impressão de agulhas

dimensões da impressora (largura x profundidade x altura) 180x191x102

especificações

LOGO

ÁREA DE
IMPRESSÃO 
DE DADOS

DE PESAGEM

LOGO

SLIP PRINTER
TALÃO COM LOGO
PRÉ-IMPRESSO

o logotipo colorido pode ser pré-impresso
na parte superior e inferior do talão

para um bom impacto visual da empresa

produção por produto (formato vprint)
total geral - data por data

sim sim não sim

impressão de carga (formato slip printer)
cliente - camião - destinação - vetor - ...

sim não não sim

carga por cliente
(formato vprint)

sim sim não sim

relatório de carga - total por (formato vprint)
produto e camião - cliente

sim não não sim

carga diária nos dumpers (formato vprint)
total - # de viagens

não sim não não

configuração do dispositivo (formato vprint) sim sim não sim

QUANDO UMA ASSINATURA
FAZ A DIFERENÇA

SLIP PRINTER para aqueles que exigem uma assinatura 
no talão com mais cópias

formatos de impressão

IMPACTO VISUAL
DA EMPRESA

IMPRESSÃO DOS LOGOS A CORES
Se desejar um talão de entrega com impacto visual, SLIP 
PRINTER é a escolha mais indicada.
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características ipotweb
relatórios de carga em PDF gestão de diversos sítios de carga

relatórios de carga em excel
enviados por email

gestão das receitas e das misturas

gestão da produção da máquina transferência dos dados via FTP

entrada de ordens de carga
descarregadas da sua máquina

transferência dos dados via HTTP - receção

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
CONTROLA OS PRODUTOS MOVIMENTADOS PARA  

UMA MELHOR ANÁLISERELATÓRIO DE VENDAS
VISUALIZA O SEU VOLUME DE CARGA

POR CLIENTE

CONECTIVIDADE
Quer utilize a transferência de dados por USB ou sem 
fios, as informações de carga útil serão reunidas 
numa única base de dados, de onde poderão ser 

exportadas para um software de faturação. 
Com a ipotweb, poderá criar diferentes tipos 

de relatórios, seguindo em tempo real 
o seu inventário, análise de vendas e 

produtividade da máquina.
Com a ipotweb.com a produção e as vendas estão 
interligadas à faturação, reduzindo drasticamente o 
tempo de arquivo administrativo.

MONITORIZAÇÃO DA CARGA
O SEU INSTRUMENTO REMOTO ASSEGURA
EFICIÊNCIA NO TRABALHO

monitora os sítios de carga onde quer que esteja, desde o 
seu tablet, smartphone ou computador. 

PEDIU UMA SOLUÇÃO CLOUD, CRIAMOS 
IPOTWEB.COM

ORDENS DE SERVIÇO
DO CLOUD À SUA MÁQUINA

DÁ QUALIDADE AO TRABALHO

GESTÃO DE DADOS É
PARTE INTEGRANTE DO SEU 
SÍTIO INTELIGENTE

Para fazer isso, precisa de um parceiro evoluído que possa 
oferecer não apenas um PRODUTO, mas também sua SOLUÇÃO.
Temos uma longa experiência ao seu lado para saber como 
analisar suas necessidades e propor simplificação do resultado 
que está a procurar.
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SINCRONIZAÇÃO

TRACKWEIGHT
MODEM CELULAR

com SIM operativa em todo o mundo, garante 
desempenho único das redes passando de uma a outra 
para encontrar a melhor velocidade de transmissão.

A SINCRONIZAÇÃO
DO SEU SITE INTELIGENTE

os movimentos executados pela sua máquina lhe são 
oferecidos por meio do TRACKWEIGHT para conexão de 
telemóvel ou do VORTEX Wifi para conexão direta à sua 
rede interna ou do RFLink para uma ligação de rádio para 
sítios sem cobertura.
Seus dados de pesagem chegarão a si da maneira mais 
fácil e amigável, o que permite saber a cada momento qual 
é a tendência de extração e venda de seus sítios.
A SINCRONIZAÇÃO define a base para o seu SÍTIO 
INTELIGENTE.

CONECTA A SUA MÁQUINA
À REDE WI-FI DO SÍTIO

IPOTWEB.COM
O ESPELHO DO SEU SÍTIO

pois, com as suas máquinas conectadas, IPOTWEB.COM 
recolhe as informações sobre a movimentação dos 
produtos no sítio de carga e as envia a si para analisá-las 
e assim poder tomar as decisões mais adequadas.

A SUA MÁQUINA CONECTADA AO CLOUD
E PROTEGIDA EM UM RECINTO VIRTUAL 

ONDE QUER QUE ESTEJA

PARA SÍTIOS SEM WI-FI E COBERTURA
DA REDE CELULAR

DADOS FILTRADOS EM INSTANTES
PARA ASSEGURAR A CLAREZA DA AÇÃO

NÃO HÁ UMA REDE WIRELESS DISPONÍVEL?
CARREGA OS DADOS DE CARGA NO CLOUD IPOTWEB 

UTILIZANDO UM DISPOSITIVO USB OU ABRE OS
FICHEIROS PRONTOS AO USO DIRETAMENTE DELE

O MOTORISTA DO CAMIÃO
RECEBE O RELATÓRIO DE CARGA

EM PDF PARA ASSINAR,
IPOTWEB SE PREOCUPA

EM ARQUIVÁ-LO
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APLICAÇÕES
ONDE NOSSA EXPERIÊNCIA 

OBTEVE
UMA QUALIDADE SUPERIOR

Os nossos produtos podem ser instalados em vários 
equipamentos num amplo leque de sectores. Cada um 
desses, garante uma precisão de altíssimo nível para uma 
melhor otimização das cargas, processos de produção, 
análise de vendas, atualizações dos estoques, carga dos 
camiões com controlo de sobrecarga e produtividade das 
máquinas de carga.

APLICAÇÕES
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APLICAÇÕES

L
ore

OS NOSSOS PRODUTOS 
SÃO RESISTENTES

E CONCEBIDOS PARA DURAR
Os nossos produtos são instalados por pessoal qualificado 
capaz de garantir uma perfeita adaptação à sua máquina 
ou podem ser instalados com facilidade, até mesmo pelo 
seu pessoal. A instalação é muito simples. A assistência 
local VEI está sempre disponível para ajudá-lo em caso 
de necessidade. Todo produto pode ser facilmente 
transferido de uma máquina a outra da mesma tipologia. 
São resistentes e CONCEBIDOS PARA DURAR NO TEMPO.



A PAIXÃO
EVOLUI

EM INOVAÇÃO
Perceber a inovação como um processo evolutivo
que desenha toda ação e pensamento consequente
Traduzimos inovação em escolhas 
concretas destinadas a simplificar o uso 
da tecnologia que produzimos

A AÇÃO
NO

NEGÓCIO
Nós nos concentramos em ações cotidianas para 
torná-las as mais inovadoras, menos conflitantes e 
abertas à mudança, onde os negócios se tornam uma 
entidade sem barreiras, onde todos podem encontrar 
sua própria motivação.
Conduzir comunicação proativa como 
síntese de um relacionamento em 
evolução

O NOSSO TERRENO
DE JOGO

EXPANDIU-SE POR TODO O 
MUNDO

Desde 1986, quando iniciamos a nossa experiência 
produtiva, ativámos colaborações com centenas 
de pessoas, a formar um grupo de profissionais 
apaixonados pelo produto e estabelecendo um forte 
relacionamento entre os componentes do grupo, 
o que é mais importante.  Milhares de clientes já 
experimentaram os nossos produtos e, para melhorá-
los e torná-los os mais desejados em todo o mundo, 
consideramos as suas exigências e o seu modo de 
trabalhar.

VEIGROUP.COM

OS NOSSOS PONTOS DE FORÇA
OS NOSSOS PONTOS DE FORÇA

A DETERMINAÇÃO
A SUA SATISFAÇÃO

Analisar até os últimos detalhes a concepção de um 
produto que resulta em seu produto porque foi criado 
pensando em sua empresa
Estamos determinados a responder às 
suas necessidades, analisando como 
alcançar sua satisfação

A CRIATIVIDADE
IDEIAS EM MOVIMENTO

PARA AÇÕES QUOTIDIANAS
Propor produtos nascidos de ideias criativas para
resolver necessidades não manifestas, projetando-as 
no futuro que o produto venha a cancelar
Ouvimos suas necessidades e as 
transformamos em criações inovadoras 
que se misturam às suas ações diárias
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