
Cântarul de masă 937B
cu funcție de numărare, pentru cântăriri necomerciale

Cântar optim, cu funcție de numărare 
rapidă și precisă, utilizat pentru :

Produse intrate
Produse ieșite

Producție
Transport

Stoc

sau în timpul inventarului.

Ecranul LCD cu lumină de fundal 
spate oferă o citire ușoară chiar 
și în condiții nefavorabile de 
iluminare.

Versatil. Funcția este selectată 
cu ajutorul tastaturii accesibile.  
Tastatura este rezistentă la apă 
și praf.



Cântarul 937B cu funcție de numărare

Determinarea cantității devine mai simplă Fiabil și precis

Durabil și economic

Versiuni

Număr 
catalog

Capacitate
de cântărire

kg

Dimensiuni
platformă
mm

Diviziune
de cântărire

g

Greutate recomandată
minimă a piesei

g

Caracteristici Specificații Tehnice

Tastatură numerică pentru introducerea corectă a greutății tarei,
volumului, greutății de referință, etc.
Ecran LCD ușor de citit datorită luminii de fundal.
Monitorizare sonoră a cantităților țintă prestabilite.
Funcție de însumare a cantităților.
Funcție de optimizare în determinarea greutății piesei de referință.
Panou de control accesibil, ușor de utilizat.

Fidelitate garantată pentru cântăriri succesive.
Filtru digital pentru atenuarea vibrațiilor ambientale.

Cablu de alimentare pentru cântar și pentru baterie. 
Platformă de cântărire robustă, confecționată din inox.
Tastatură rezistentă la apă.
Modul automat de economisire a energiei (reglabil).
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Preluarea greutății

Carcasa

Tastatura

Afișare

Funcții

Aducerea automată la zero

Aducerea manuală la zero

Stabilizare

Eroare de cântărire

Temperatura de lucru

Temperatura de depozitare

Consum de energie

Durată funcționare pe baterie

Durată încărcare a bateriei

Oprire automată atunci când nu 
este utilizat

Tensiune de alimentare

Rezoluție de cântărire

Rezoluție de numărare

Greutate proprie

Preluarea directă cu o celulă de sarcină

Carcasă robustă din material plastic (ABS). Platfomă de cântărire din oțel inoxidabil, prevăzută cu 
patru picioare ajustabile și boloboc pentru reglarea planeității

Tastatură rezistentă la apă și praf, cu feedback tactil și auditiv

3 ecrane LCD cu lumină de fundal (greutate, greutate bucată, număr), 12 mm înălțime, 6 digiți

Cântărire, însumare, numărare, aducere la zero, tară

Ajustabil de la 0 la 5 cifre

Până la 3% din capacitatea maximă de cântărire

1-2 s

+/- 2 diviziuni (în funcție de amplasament)

-5 la +40

-20 la +65

0,2 (0,4) VA fără (cu) lumiă de fundal

120 h (60 h) fără (cu) lumină de fundal

8 h

Implicit: 60 min (ajustabil pentru creșterea duratei de funcționare pe baterie)

115 V și 230 V +/- 10%, 50/60 Hz comutabil. Bateria poate fi încărcată și în timpul cântăririi.

30.000 d

150.000 d

Aprox. 6 kg


