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AgroMobile
AgroMobile sætter nye standarder for brovægtsvejning til landbruget.
Med vores AgroMobile løsning er det muligt at betjene brovægten fra køretøjet, bare der 
er internetforbindelse, enten via wifi eller 3G/4G mobil dataforbindelse.

Brugeradgang
På kontorsoftwaren oprettes de mobile 
enheder der skal have adgang til 
systemet. Det er muligt frit at udskifte 
enheder med nye, f.eks. hvis en ny 
mobiltelefon skal tilkobles.

Opkobling til eksisterende brovægte
AgroMobile kan kobles til både 
eksisterende og nye brovægte, ved at 
bruge dataudgangene fra 
vejeinstrumenterne.



AgroMobile

Kartoteker.
AgroMobile indeholder 4 stamdatakartoteker, til 
-Køretøj, hvor ID-nummer f.eks. nummerplade eller ID angives.
-Vare,  det produkt eller varen der ønskes registreret.
-Afhentning, fra afhentningsstedet, f.eks. marken, stalden eller siloen.
-Levering, til leveringsstedet, f.eks. slagteriet, foderstofen eller bygningen.

Gennemførte registreringer gemmes i et vejningskartotek, med ovenstående data, samt 
informationer om taravægt, 1. vejning, 2. vejning, netto samt dato og tid.

AgroMobileBrovægt

Vejedata

Dataoverførsel
Data fra AgroMobile overføres let til andre systemer, herunder andre vejesystemer,  
økonomisystemer, CowConnect, DMS eller MarkPlan. På den måde sikres 
dataintegrationen, og unødvendig manuel indtastning af data undgås. Danvægt har egen 
softwareudvikling, og kan derfor effektivt tilpasse løsninger til konkrete behov.
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Brovægt
Brovægt, model FBV2010 er en 
fritstående brovægt, bestående af 
færdigstøbte broelementer på 6x3 
meter, som bygges sammen til den 
ønskede længde, f.eks. 18 meter.

Periferiudstyr
Ønskes ekstraudstyr som 
fjernbetjeninger, video-
overvågning, signallamper eller 
storcifferdisplay har Danvægt et 
stort sortiment og mange 
muligheder til en optimal løsning.
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muligheder til en optimal løsning.

Montage
Vægten monteres og ibrugtages 
hurtigt såfremt underlag og 
sandpude er klargjort.

Verifikation
Danvægt anvender kun udstyr fra 
anerkendte leverandører, og alle 
vores brovægte kan verificeres og 
godkendes til køb og salg.


