
 

TOTALIZATOARE DISCONTINUE 

CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE 

CÂNTARE IMPACT 

CÂNTARE ETICHETARE 

INDICATOARE DIGITALE 

CÂNTARE CALCUL PREȚ 

CÂNTARE PRECIZIE 

CÂNTARE BANC 

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE 

CÂNTARE VERIFICARE 

CÂNTARE PLATFORMĂ 

CÂNTARE ANIMALE 

TRANSPALETE CU CÂNTAR 

CÂNTARE STIVUITOR 

CÂNTARE FEROVIARE 

CÂNTARE AUTO 

CÂNTARE ABATOR 

CÂNTAR MACARA 

CÂNTARE BANDĂ 

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

CÂNTARE DOZARE 

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE BCSD 

Cântar numărător ce poate fi conectat la o a doua platformă de cântărire, 

ideal pentru operațiuni de inventariere și numărarea pieselor de mici 

dimensiuni. 

Disponibil în versiuni pentru uz intern. 

100 memorii PLU. 

Panoul frontal lavabil, ușor de întreținut și curățat, tastatura tactilă cu 

confirmare acustică, dimensiunile compacte și platanul de mari 

dimensiuni, din oțel inoxidabil satinat, fac aceste cântare candidatul ideal 

în piețe și magazine, acolo unde este nevoie de calculul de preț. 

Cântarul poate fi conectat la o platformă de cântărire secundară de mare 

capacitate, permițând astfel eșantionarea pe cântarul BCSD și numărarea 

de loturi mari de piese pe cântarul secundar. Astfel se obține o precizie 

maximă pentru cântarul de eșantionare, fără a afecta necesitatea de 

cântărire de mari cantități în condiții de eficiență tehnologică. 

Prin conectarea la o imprimantă, datele privind produsul, prețul unitar și 

prețul total pot fi tipărite pe tichetul de cântar. 



 

 CARACTERISTICI TEHNICE: 

 Afișaj LCD retroiluminat triplu, fiecare cu 6 cifre 20 
mm înălțime, pentru afișarea simultană a greutății, a 
greutății medii unitare și a numărului de piese; 

 Tastatură lavabilă cu 20 taste numerice și funcționale 
și confirmare acustică; 

 Grad protecție IP54; 

 Platan din oțel inoxidabil (218 x 267 mm); 

 Bulă de nivel și picioare ajustabile; 

 Alimentare cu acumulatori reîncărcabili (aprox. 70 h 
autonomie) și adaptor rețea 230 Vca; 

 Port serial RS232 pentru conectarea la imprimantă 
sau calculator; 

 Intrare configurabilă (inclusiv capacitate de cântărire 
și diviziune) pentru conectarea la o a doua platformă 
de cântărire; 

 Opțional, certificat de etalonare emis de laborator 
acreditat. 
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Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate 
obligații contractuale. 
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz 
specificația, conceptul, prețul sau termenii de livrare. 

MODURI FUNCȚIONALE: 

 Numărare piese: 
- introducere manuală a greutății medii unitare; 
- obținere greutate medie unitară prin 

eșantionare; 
- optimizare greutate medie unitară; 
- indicare eșantion insuficient; 

 10 memorii PLU; 

 Totalizare număr piese; 

 Selectare filtru digital; 

 Aducere la zero; 

 Urmărire punct de zero; 

 Tară semi-automată; 

 Calibrare digitală; 

 Control retroiluminare; 

 Avertizare acumulatori descărcați. 
 

OPȚIUNI ȘI ACCESORII: 

Cod Descriere 

CT4 Certificat de etalonare cântar cu capacitate 6 … 60 kg, emis de laborator acreditat 

OBTPRSH Imprimantă termică conectabilă la cântarele BCSD pe port serial 

RSCBBC Cablu serial 1,5 m lungime, pentru conectare la imprimantă 

 

TIPODIMENSIUNI: 

Model Capacitate Sensibilitate GMU Diviziune  
BCSD6 6 kg 0,02 g 0,10 g 0,1 g nu 

BCSD15 15 kg 0,05 g 0,20 g 0,2 g nu 

BCSD30 30 kg 0,10 g 0,50 g 0,5 g nu 
GMU – Greutate Medie Unitară minimă a pieselor de numărat 
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