
 

CÂNTARE BANDĂ 

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

CÂNTARE DOZARE 

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 CALCUL PREȚ ASGP 

 Cântar calcul preț, cu coloană, pentru uz comercial. Se poate conecta la 

imprimantă pentru funcții de totalizare. 105 memorii PLU, din care 5 

accesibile direct prin taste dedicate. 

Aceste sisteme sunt proiectate și produse în conformitate cu prevederile 

recomandării OIML R-76 și ale standardului SR EN45501. 

Fiind cântare destinate calcului de preț, acestea sunt disponibile numai 

în versiuni certificate pentru uz comercial. 



 

 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

 Afișaj LCD triplu retroiluminat pe partea operatorului 
și afișaj LCD triplu pe coloană pe partea clientului, 
fiecare cu 6 cifre de 20 mm înălțime, pentru afișarea 
concomitentă a greutății produsului, prețului unitar 
și a prețului final; 

 Tastatură lavabilă cu 25 taste numerice și funcționale 
și confirmare acustică; 

 Picioare ajustabile și bulă de nivel încorporată; 

 Grad protecție IP54; 

 Platan din oțel inoxidabil (240 x 370 mm); 

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

 Port serial RS232 pentru conectarea la imprimantă; 

 Opțional, aceste cântare pot fi livrate cu 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: 

 Calcul preț: 
o introducerea prețului unitar; 
o comutare preț unitar pe kg sau pe 100 g; 
o totalizare (imprimantă opțională); 
o calcul rest; 
o 105 memorii PLU; 

 Aducere în zero; 

 Urmărire punct de zero; 

 Tară semi-automată; 

 Calibrare digitală; 

 Control retroiluminare; 

 Avertizare acumulatori descărcați. 
 

TIPODIMENSIUNI: 

Model Capacitate Diviziune  
ASGP15 6/15 kg 2/5 g da 

ASGP30 15/30 kg 5/10 g da 

 

OPȚIUNI ȘI ACCESORII: 

Cod Descriere 

OBTPRSH Imprimantă externă conectabilă 

RSCBBC Cablu serial conectare la imprimantă 

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