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FONTOS TUDNIVALÓK
A MÉRLEGEK
HITELESÍTÉSÉRŐL
Tisztelt cégvezető/ minőségbiztosítási vezető!
Szeretnénk bemutatni Önöknek cégünk tevékenységét pár
mondatban!
Cégünk az ipari felhasználásra készült mérlegek forgalmazásával és karbantartásával/hitelesítésével foglalkozik.
E mérlegek két csoportját különböztetjük meg:
1) joghatással járó mérésekre való (hitelesítést igénylő) mérlegek, és
2) technológiai mérlegek

1. Hitelesítést igénylő mérlegek
Kereskedelmi egységekben üzemben tartott mérlegek; iparban,
ahol súly alapján számláznak; EKR rendszerben történő súly rögzítéséhez, stb., illetve minden olyan esetben, amikor a mérésnek
joghatása van, a mérlegeket

2 évente hitelesíttetni kell!
Amennyiben az adattáblán a CE jelzés melletti szám 3-mal kisebb mint az aktuális évszám, (2019-ben ilyen a CE 16), és a mérleg előlapján nincs hologramos matrica, vagy a matrica kettő
évnél régebbi, haladéktalanul keressen minket!

Az évek során rengeteg tapasztalatot szereztünk mind az élelmiszeriparban, az agráriparban, a nehéziparban. Megrendelőink között vannak autóipari beszállítók, tésztagyár, pékségek,
stb. Elmondhatjuk, nincs a gazdaságnak olyan szakága, ahol
még ne fordultunk volna meg, megrendelőink évek óta megelégedéssel használják termékeinket, veszik igénybe szolgáltatásainkat.
Mindenre van megoldásunk, legyen szó akár egyszerű tömegmérésről, darabszámlálásról, laborban történő mérésről,
vállalatirányítási rendszerbe illesztett, illesztendő mérlegről.
Mérlegparkunk segítségével egy leltározási feladat megoldása is sokkal egyszerűbb.
Mérleginket bérbe is veheti tőlünk, melyhez igény szerint szállítást és oktatást is biztosítunk!
Vállaljuk továbbá a mérlegek időszakos felülvizsgálatát, kalibrálását is, amelyről kalibrálási bizonyítványt állítunk ki.
Ha megbízható partnert keres mérési feladataihoz, forduljon
hozzánk bizalommal!

Mi mindegyik területen tudunk Önnek segíteni, legyen szó
labor mérlegről, bolti árszorzós mérlegről, békamérlegről, lapmérlegről, vagy akár hídmérlegről.
Ezeknek az eszközöknek a hitelesítésén túl a javításukkal is
foglalkozunk, de akár kellékanyagot, fogyóeszközt (mérlegcímkét), alkatrészt (akkumulátor, töltőadapter, mérleglábat stb...) is
rendelhet tőlünk.

2. Technológiai mérlegek
Ide soroljuk azokat a mérőeszközöket, amelyek nem vesznek részt
joghatással járó méréseknél. Ezek lehetnek sokkal, akár 1000-szer
pontosabb mérlegek is, mint a hitelesítendő mérlegek.

Ingyenes tanácsadás
Kérjen ingyenes konzultációt:
Tel.: +36 30 756 7858
E-mail: info@inego.hu

Az Inego Kft. budapesti székhelyű, de Veszprém megyei telephellyel is rendelkező cég. Sok éves tapasztalattal rendelkezünk a kalibrálás, hitelesítés, javítás
területén, a labormérlegtől a hídmérlegig. Megbízhatóan, rövid határidővel, alacsony kiszállási díjjal dolgozunk. A kor szinte összes mérleggyártójával kapcsolatban állunk, termékeik közül az Ön igényeinek legmegfelelőbbet tudjuk ajánlani.
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Kérje visszahívásunkat!
Tel.: +36 30 756 7858
info@inego.hu
www.inego.hu
www.inegomerleg.hu

