
Ręczne wagi do 
ważenia drobiu BAT 1
Wagi do ważenia drobiu BAT1 zapewniają wszystkie możliwe 
funkcję związane z ręcznym ważeniem drobiu. Przenośna, zasilana 
na baterie waga umożliwia szybkie ważenie żywego drobiu, do-
starczając szczegółowych informacji o populacji. Duży wyświetlacz 
graficzny, obszerna pamięć i długotrwała wydajność baterii oraz 
przyjazność dla użytkownika to tylko nieliczne cechy wyróżniające 
ten model wagi. Szeroki wybór modeli haków sprawia, iż waga ta 
nadaje się do ważenia wszystkich typów drobiu.

Oprogramowanie komputerowe zaoszczędzi Twój czas związany 
z przetwarzaniem wyników. Dzięki zaawansowanym opcjom, takim 
jak automatyczne rysowanie histogramów i wykresów wzrostu, 
przekonasz się, że zarządzanie danymi jeszcze nigdy nie było tak 
proste.

Specyfikacja:

Maksymalna waga: 30 lub 50 kg 
Rozdzielczość: 1 g 
Wydajność pamięci: 11 700 ptaków w 199 grupach 
Wydajność baterii: 27 godzin 
Połączenie: Drukarka (RS-232), PC (USB) 
Akcesoria: Szeroki wybór haków 
 Przenośna drukarka zasilana na baterie 
 Futerał
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Szeroki wybór haków
Wide range of hooking systems

Zaawansowane oprogramowanie komputerowe
Simple tracking of your flocks

mputerowe

Manual  
poultry scales BAT 1
BAT1 brings you all the extras you can imagine in manual poultry 
weighing. Portable, battery driven scale for quick weighing of live 
birds promptly provides you with all kinds of data on the population. 
Large graphic display, high memory capacity and long battery life are 
just a few features that make the scale so popular and user–friendly. 
A wide range of available hooking systems makes our scale suitable 
for all types of birds. 

Powerful PC software will save you time and headaches during 
processing the results on a computer. With advanced features like 
automatic drawing of histograms and growth curves, you will see 
that managing data from all your farms has never been easier.

Specifications:

Maximum weight: 30 or 50 kg (60 or 100 lb) 
Resolution:  1 g (0.001 lb) 
Memory capacity: 11 700 birds in 199 groups 
Battery life: 27 hours 
Interface: Printer (RS-232) and PC (USB) 
Accessories: Wide range of hooking systems 
 Portable battery powered printer 
 Portable carry case


